Výklad č. 26 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad úseku vodního hospodářství
Věc: Povinnost uzavřít smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod
[k § 8 odst. 5 a § 36 odst. 1, 2 zákona o vodovodech a kanalizacích]
Dotaz:
Žádost o výklad problematiky týkající se povinnosti vlastníka kanalizace uzavřít
smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod a vztahu této povinnosti na subjekty osvobozené
od povinnosti platit za odvádění srážkových vod.
Výklad:
Zákon č. 274/2003 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
v ustanovení § 2 odst. 2 jednoznačně uvádí: "Kanalizace je provozně samostatný soubor
staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod
(dále jen "odpadní vody"), kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod před jejich
vypouštěním do kanalizace". Termín „odpadní vody“ je tedy pro zákon legislativní zkratkou.
Odběratel je definován v § 2 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích jako „vlastník
pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci". Je nesporné, že uliční vpusti,
kterými se odvodňují silnice a výjimečně i dálnice, do kanalizace pro veřejnou potřebu, jsou
připojením stavby silnice nebo dálnice.
Skutečnost, že „povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na vlastníky
dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných " podle ustanovení § 20
odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, nemění nic na povinnosti vlastníka kanalizace
uzavřít smlouvu s odběratelem služby odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací
(stokovou sítí). Neuzavření smlouvy bude posuzováno jako neoprávněné vypouštění
odpadních vod do kanalizace podle § 10 odst. 2 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů uvádí, že se srážkové vody při odvádění jednotnou kanalizací stávají
odpadními vodami, prostřednictvím Nařízení vlády č. 61 o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech z 29. ledna 2003
v § 2 písmeno b), kde se „městskými odpadními vodami rozumí odpadní vody vypouštěné
z domácností nebo služeb, vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností
v domácnostech (splašky), popřípadě jejich směs s průmyslovými odpadními vodami nebo
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s dešťovými vodami“. Kanalizací pro veřejnou potřebu podle zákona o vodovodech
a kanalizacích se odvádějí vždy jen městské odpadní vody podle uvedené definice. Výše
uvedený výklad se netýká pouze dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně
přístupných, ale i zoologických zahrad a nemovitostí určených k trvalému bydlení.
V Praze dne 7. února 2005
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