
Výklad č. 36 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Věc: Zveřejňování informací o vyúčtování položek kalkulovaných do vodného, stočného 

– voda předaná 
 [k § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích] 
 
Dotaz: 
 

Vztahuje se povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace zveřejnit každoročně 
informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny pro vodné a stočné za uplynulý rok, 
uvedená v § 36 odst. 5 zákona, pouze na přímé odběratele nebo se týká i vody předané? 

 Žádost Pražské vodohospodářské společnosti a.s. o výklad vztahující se k povinnosti 
vlastníka vodovodu nebo kanalizace zveřejnit každoročně informace o vyúčtování položek 
kalkulovaných do vodného a stočného za uplynulý rok (voda předaná). Ustanovení § 36 
odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovuje povinnost vlastníka vodovodu nebo 
kanalizace zveřejnit každoročně úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které 
v uplynulém roce byly kalkulovány do vodného a stočného. které byly kalkulovány 
do vodného a stočného pro přímé odběratele nebo se týká i vody předané? 
 
Výklad: 
 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 
vymezuje pojmy „vodné a stočné“ jako úplatu za dodávku pitné vody a úplatu za odvádění 
a čištění odpadních vod. Skutečnost, zda se jedná o vodné a stočné pro přímé odběratele, není 
nikterak zákonem upravena a samotný pojem „voda předaná“ není v zákoně o vodovodech 
a kanalizacích vymezen. Analogicky lze využít charakteristiku pojmu „voda předaná“ tak, jak 
je uvedena v cenovém věstníku Ministerstva Financí, v částce 13 ze dne 9. prosince 2003. 
Zde  je jako „voda předaná“ označována voda pitná, dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou 
potřebu jiné osobě než je odběratel.   

Povinnost zveřejnit vyúčtování všech položek, které měly vliv na výši ceny pro vodné 
a stočné, je zakotvena v ustanovení § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích zcela 
obecným způsobem a vztahuje se na vodné a stočné bez ohledu na jeho další rozlišení.          
Tj. nerozlišuje, zda se jedná o vodu dodávanou odběrateli či jiné osobě. Vlastníci vodovodu 
nebo kanalizace nejsou zbaveni povinnosti zveřejnit vyúčtování předmětných položek ani 
v případě, jedná-li se o vodu dodávanou vlastníkem vodovodu jiné osobě, než je odběratel, 
tj. jde-li o „vodu předanou“. 
  
 
V Praze dne 7. února 2005   
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