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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 
Č.j.: 29923/04-16320 
 
Věc: Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
          [k § 127 odst. 6 vodního zákona] 
 
Dotaz:  

 
Žádost Severočeské vodárenské společnosti, a.s. předložená dopisem zn. SVS-LBC-

284/2004 ze dne 28.7.2004: 
 
„V návaznosti na přístupové podmínky EU týkající se směrnice 91/271/EEC o čištění 

městských odpadních vod u obcí kategorie nad 2000 EO byla přijata novela zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů kromě jiného i ustanovení § 127 odst. 6. Prosíme o stanovisko k otázce vztahu 
uvedeného ustanovení k vodárenským vlastnickým společnostem jako je naše společnost. 
Severočeská vodárenská společnost, a.s je akciová společnost vlastněná 456 obcemi 
v Ústeckém a Libereckém kraji. Společnost vlastní infrastrukturní vodohospodářský majetek 
na území těchto obcí.“ 
 
Výklad:  

 
Ustanovení § 127 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se vztahuje výlučně na obce, nikoli na obchodní 
společnosti ve smyslu obchodního zákoníku, byť vlastněné obcemi. 
 
Odůvodnění : 

 
Přechodné ustanovení § 127 odst. 6 vodního zákona připustilo možnost vodoprávního 

úřadu vydat obcím nové povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud 
k 1.1.2002 nesplňovaly zákonem stanovené povinnosti při vypouštění odpadních vod 
a do 31.3.2002 o to požádaly, a to nejvýše do zákonem vymezené úrovně znečištění. 
V takovém případě nahradilo povolení k vypouštění odpadních vod na přiměřenou dobu 
dosavadní povolení k vypouštění odpadních vod.  

 
V této lhůtě obci nelze uložit pokutu za neplnění zákonem stanovených povinností při 

vypouštění odpadních vod, pokud plní podmínky stanovené uvedeným novým povolením 
k vypouštění odpadních vod.  

 
Na tazatele se nevztahuje ustanovení § 127 odst. 6 vodního zákona, může však zvážit 

využití ustanovení § 38 odst. 9 vodního zákona, které umožňuje vodoprávnímu úřadu, 
ve výjimečných případech, za dodržení stanovených podmínek, na základě žádosti 
znečišťovatele povolit na nezbytně nutnou dobu vypouštění odpadních vod s vyššími 
hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod, než jsou hodnoty stanovené nařízením vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
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a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech nebo podle ustanovení § 31 vodního zákona.  

 
 

V Praze dne 25. října 2004 
 
  


