
Výklad č. 37 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Věc: Četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody 
 [k § 13 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích a k § 21, 22 prováděcí 

vyhlášky] 
 
Dotaz: 
 

Kdy je dána povinnost provozovatele vodovodu provádět odběry vzorků surové vody 
v četnosti a v rozsahu sledování dle ustanovení § 21 prováděcí vyhlášky, který je nastaven 
podle objemu vyrobené vody a kdy postupovat dle ustanovení § 22 prováděcí vyhlášky, podle 
kterého je prováděn vždy úplný rozbor vody v doporučené četnosti 24-36 vzorků za dva roky? 

 
Výklad: 
 

Ustanovení § 13 odst. 3 zákona 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 zakotvuje povinnost provozovatele vodovodu provádět odběry 
vzorků surové vody, jejich rozbory  a celkové výsledky zasílat krajskému úřadu. Následně 
je v tomto ustanovení zakotven odkaz na podrobnější právní úpravu obsaženou v prováděcím 
právním předpise. V ustanovení § 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
o vodovodech a kanalizacích, je stanoveno, že minimální četnost odběrů vzorků a rozsah 
analýz surové vody jsou určovány dle objemu vyrobené vody. Pro zařazení surové povrchové 
vody do kategorií A1, A2, A3 dle přílohy č. 13 tabulky č. 2 vyhlášky je tato zvýšená četnost 
sledování jednoznačně zakotvena v § 22 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
Současně však právní předpis zakotvuje povinnost předávat výsledky rozborů 
provozovatelem v předepsané elektronické formě stanovené Ministerstvem zemědělství. 
V případě, kdy se o zařazení surové povrchové vody do jedné z výše uvedených kategorií 
nejedná, zasílají se celkové výsledky v podobě stanovené předepsanou elektronickou formou 
požadovanou Ministerstvem zemědělstvím. Četnosti odběrů vzorků dle objemu vyrobené 
vody uvedené v tabulce č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky jsou stanoveny pouze jako četnosti 
minimální. 
 
 
V Praze dne 7. února 2005      
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