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ZÁKON
ze dne

2013,

kterým se mČní zákon þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou
potĜebu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
(vodní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Parlament se usnesl na tomto zákonČ ýeské republiky:
ýÁST PRVNÍ
ZmČna zákona o vodovodech a kanalizacích
ýl. I
Zákon þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znČní zákona þ. 320/2002 Sb.,
zákona þ. 274/2003 Sb., zákona þ. 20/2004 Sb., zákona þ. 127/2005 Sb., zákona
þ. 76/2006 Sb., zákona þ. 186/2006 Sb., zákona þ. 222/2006 Sb. a zákona þ. 281/2009 Sb., se
mČní takto:
1.

V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Tento zákon se vztahuje na
a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoĖ 50 fyzických osob, nebo pokud
prĤmČrná denní produkce z roþního prĤmČru pitné nebo odpadní vody za den je 10m3 a
více,
b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provoznČ souvisejí s vodovody a kanalizacemi
podle písmene a).“.
2.

V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který vþetnČ poznámky pod þarou þ. 1
zní:

„(4) Tento zákon se nevztahuje na
a) vodovody sloužící k rozvodu jiné, než pitné vody1),
b) oddílné kanalizace sloužící k odvádČní povrchových vod vzniklých odtokem srážkových
vod,
c) vodovody a kanalizace nebo jejich þásti, na které není pĜipojen alespoĖ 1 odbČratel.
_________________
1)
§ 3 odst. 1 zákona þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ souvisejících
pĜedpisĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.
Dosavadní odstavec 4 se oznaþuje jako odstavec 5.
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V § 1 odst. 5 se slova „vodovody a“ zrušují a slova „odstavci 3“ se nahrazují slovy
„odstavci 4 písm. b) a na vodovody, které nesplĖují podmínky uvedené v odstavci 3
písm. a) nebo na vodovody uvedené v odstavci 4 písm. a)“.

4.

V § 2 odst. 2 se na konci textu vČty druhé doplĖují slova „a srážkové vody se vtokem do
této kanalizace pĜímo, nebo pĜípojkou stávají odpadními vodami“.

5.

V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který vþetnČ poznámky pod þarou þ. 30
zní:

„(4) Fyzickou osobou trvale využívající vodovod nebo kanalizaci podle § 1 odst. 3 písm.
a) je fyzická osoba, která má v obci, kde se nachází vodovod nebo kanalizace trvalý pobyt30).
________________
30)
Zákon þ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných þíslech, a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ (zákon o evidenci obyvatel), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincĤ na území ýeské republiky a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se oznaþují jak odstavce 5 až 8.

6.

V § 2 se na konci odstavce 6 doplĖuje vČta „U pozemkĤ nebo budov pĜedaných pro
hospodaĜení pĜíspČvkových organizací zĜízených územními samosprávnými celky jsou
odbČratelem tyto osoby.“.

7.

V § 2 odstavec 8 zní:

„(8) VnitĜní kanalizace je potrubí urþené k odvádČní odpadních vod, popĜípadČ i
srážkových vod ze stavby, k jejímu vnČjšímu líci. V pĜípadech, kdy jsou odvádČny odpadní
vody, popĜípadČ i srážkové vody ze stavby i pozemku vnČ stavby, je koncem vnitĜní
kanalizace místo posledního spojení vnČjších potrubí. Tato místa jsou také zaþátkem
kanalizaþní pĜípojky.“.
8.

V § 2 se doplĖují odstavce 9 až 12, které znČjí:

„(9) Obnovou je výmČna þásti vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo þistírny
odpadních vod, která je inventárnČ sledovanou þástí majetku vlastníka nebo samostatnou
položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za úþelem prodloužení
životnosti stavby a s ní související technologie.
(10) ProvoznČ souvisejícím vodovodem nebo provoznČ související kanalizací je vodovod,
který je propojen s vodovodem jiného vlastníka nebo kanalizace, která je propojena
s kanalizací jiného vlastníka͘
(11) Vybrané údaje majetkové evidence jsou souborem technických a ekonomických
údajĤ, údajĤ o poloze umožĖujících identifikaci staveb pĜivádČcích ĜadĤ a rozvodné
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a stokových sítí, þistíren odpadních vod tak, že u každé položky jsou uvedeny identifikaþní
údaje jejich vlastníka.
(12) Vybrané údaje provozní evidence jsou souborem technických, ekonomických a
provozních údajĤ umožĖujících sledovat z hlediska kvantity i kvality služby poskytované
prostĜednictvím staveb pĜivádČcích ĜadĤ a rozvodné vodovodní sítČ, staveb pro úpravu vody
s technologií pro úpravu nebo bez ní, pĜivádČcích stok a stokových sítí a þistíren odpadních
vod. V provozní evidenci se u každého zaĜízení uvedou identifikaþní údaje jejich
provozovatele, kterým mĤže být právnická nebo podnikající fyzická osoba.“.
9.

V § 3a odst. 2 se slova „z technického hlediska“ nahrazují slovy „z hlediska svého
þlenČní“ a slova „vodovodní nebo kanalizaþní pĜípojky a þásti vnitĜního vodovodu nebo
vnitĜní kanalizace na vodovod nebo kanalizaci provoznČ související“ se nahrazují slovy
„v užívání stavby vodovodní nebo kanalizaþní pĜípojky a þásti vnitĜního vodovodu nebo
vnitĜní kanalizace podle tohoto zákona“.

10.

V § 3a odstavec 3 zní:

„(3) Pokud þást vnitĜního vodovodu nebo vnitĜní kanalizace rozdČlených pozemkĤ nebo
staveb má z hlediska svého þlenČní charakter vodovodní nebo kanalizaþní pĜípojky, stavební
úĜad rozhodne o zmČnČ užívání stavby þásti vnitĜního vodovodu nebo vnitĜní kanalizace na
vodovodní nebo kanalizaþní pĜípojku.“.
11.

V § 3a se doplĖují odstavce 4 a 5, které znČjí:

„(4) Žádost o zmČnu užívání stavby podle odstavce 2 podává její vlastník vodoprávnímu
úĜadu. Žádost obsahuje kromČ obecných náležitostí i odĤvodnČní požadované zmČny.
K žádosti se pĜipojí doklady o vlastnictví staveb a pozemkĤ, v nichž jsou uvedené stavby
uloženy, dokumentace stávajícího stavu a pĜípadných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.
(5) Žádost o zmČnu užívání stavby podle odstavce 3 podává její vlastník stavebnímu
úĜadu. Žádost obsahuje kromČ obecných náležitostí i odĤvodnČní požadovaného zámČru.
K žádosti se pĜipojí doklady o vlastnictví staveb a pozemkĤ, v nichž jsou uvedené stavby
uloženy a dokumentace stávajícího stavu a pĜípadných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.“.
12.

§ 4 vþetnČ nadpisu a poznámek pod þarou þ. 7 až 9 zní:
„§ 4
Plán rozvoje vodovodĤ a kanalizací kraje a území státu

(1) Kraj v samostatné pĤsobnosti zajišĢuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodĤ
a kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci Ĝešení
zásobování pitnou vodou, vþetnČ vymezení zdrojĤ povrchových a podzemních vod,
uvažovaných pro úþely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a þištČní odpadních
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nejvhodnČjší Ĝešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajĤ.
(2) Kraj v samostatné pĤsobnosti prĤbČžnČ aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své
území.
(3) PĜi zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a pĜi zpracování jeho aktualizací
se vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje pĜíslušného kraje podle
zvláštního právního pĜedpisu7) a z národních plánĤ povodí zpracovaných podle zákona
o vodách8), pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny.
(4) PĜi zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhĤ zmČn plánu rozvoje
vodovodĤ a kanalizací pĜedkládaných krajskému úĜadu obcemi ve stanovené elektronické
podobČ, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádČní odpadních vod a
jejich þištČní se zpracuje na základČ kolaudaþních souhlasĤ jejich staveb.
(5) Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci pĜed schválením kraj projedná s obcemi,
vlastníky a provozovateli vodovodĤ a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká,
s Ministerstvem zemČdČlství (dále jen „ministerstvo“), s dotþeným orgánem územního
plánování, s pĜíslušným správcem povodí a s pĜíslušným vodoprávním úĜadem. V pĜípadech,
kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem pĜírodních léþivých zdrojĤ, zdrojĤ pĜírodních
minerálních vod ryzích a pĜírodních léþebných lázní a lázeĖských míst, projedná kraj tento
návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje chránČných území a
ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostĜedí9), projedná kraj tento návrh
s Ministerstvem životního prostĜedí. Od projednání se upouští v pĜípadech, kdy se jedná
o doplnČní aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádČní odpadních vod a jejich
þištČní.
(6) Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územnČ
plánovací dokumentace podle zvláštního právního pĜedpisu7), a plánu dílþího povodí podle
zákona o vodách8) pro þinnost vodoprávního úĜadu, stavebního úĜadu a pro þinnost obce a
kraje v samostatné i pĜenesené pĤsobnosti.
(7) Ministerstvo zajišĢuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území
státu, který pĜed jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán
obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajĤ se stanovisky k aktualizacím a souhrnné
údaje z krajských plánĤ vþetnČ vodovodĤ a kanalizací, které svým rozsahem pĜekraþují
pĤsobnost krajĤ. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku územního rozvoje.
(8) Krajský úĜad pĜedá ministerstvu v elektronické podobČ a ve stanoveném formátu
schválené aktualizace plánu rozvoje za pĜedchozí rok do 31. ledna následujícího roku.
(9) Rozsah a zpĤsob zpracování plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací a stanovenou
elektronickou podobu, formát a obsah pĜedávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví
provádČcí právní pĜedpis.
_________________
Zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
8)
Zákon þ. 254/2001 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
9)
NapĜíklad zákon þ. 44/1988 Sb., o ochranČ a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.
7)
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V § 5 odst. 3 se za slovo „pĜedávat“ vkládají slova „v elektronické podobČ a ve
stanoveném formátu územnČ pĜíslušnému“.

14.

V § 5 odst. 4 se slova „30. dubna“ nahrazují slovy „31. bĜezna v elektronické podobČ a
ve stanoveném formátu pĜíslušnému“.

15.

V § 5 odst. 6 se slovo „Rozsah“ nahrazuje slovem „Obsah“ a za slova „provozní
evidence vodovodĤ a kanalizací,“ se vkládají slova „a formát pĜedání tČchto údajĤ“.

16.

V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „Provozování vodovodĤ a kanalizací pro veĜejnou
potĜebu“ zrušují.

17.

V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace
uzavĜela smlouvu, která ji opravĖuje vodovod nebo kanalizaci provozovat; v pĜípadČ, že
vodovod nebo kanalizace provoznČ souvisí s vodovody nebo kanalizacemi jiných
vlastníkĤ, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavĜenou písemnou dohodu podle
§ 8 odst. 3,“.
18.

V § 6 odst. 2 písm. c) úvodní þásti ustanovení se slovo „odpovČdný“ nahrazuje slovem
„odborný“ a za slova „na provozování“ se vkládají slova „ , správu a rozvoj“.

19.

V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) V povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, popĜípadČ jeho zmČnČ, krajský
úĜad uvede údaje provozovatele, údaje o odborném zástupci provozovatele, provozovaný
majetek uvedený identifikaþními þísly majetkové evidence vodovodĤ nebo kanalizací, pro
které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle
§ 5 odst. 1 v rozsahu uvedeném v žádosti o povolení k provozování.“.
20.

21.

22.

V § 6 odst. 6 se slova „tČm obcím nebo organizaþním složkám státu, které“ nahrazují
slovy „tČm obcím, organizaþním složkám státu nebo sdružením vlastníkĤ vodovodĤ a
kanalizací, která jsou právnickými osobami, pokud“.

V § 6 se na konci textu odstavce 7 slova „a pĜíslušný živnostenský úĜad“ zrušují.

V § 6 odst. 8 se za slovo „zmČní“ vkládají slova „ ,popĜípadČ zruší a vydá nové“ a slovo
„odpovČdného“ se nahrazuje slovem „odborného“.
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V § 6 odst. 9 se na konci textu písmene b) slova „a pĜíslušný živnostenský úĜad“ zrušují.

24.

V § 6 odst. 10 se za slovo „informuje“ vkládají slova „v elektronické podobČ a ve
stanoveném formátu“ a za slovo „zmČnČ“ se vkládají slova „nebo zrušení“.

25.

V § 6 odstavce 11 až 13 znČjí:

„(11) Odborným zástupcem provozovatele je fyzická osoba, která odpovídá za
provozování vodovodĤ nebo kanalizací, a která je k provozovateli ve smluvním vztahu.
(12) K formuláĜi žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se pĜikládá
kopie živnostenského oprávnČní, kopie smlouvy, kterou uzavĜel žadatel s vlastníkem
vodovodu nebo kanalizace na jejich provozování, pokud jím žadatel není sám, identifikaþní
þísla vodovodĤ a kanalizací, uvedená ve vybraných údajích majetkové evidence podle § 4
odst. 3 a 6 tohoto zákona, kterých se povolení k provozování týká, úĜednČ ovČĜená kopie
dokladĤ o vzdČlání a praxi odborného zástupce a jeho písemný souhlas vþetnČ ovČĜeného
podpisu, pokud sám není žadatelem. FormuláĜ žádosti se podává v elektronické podobČ a ve
stanoveném formátu.
(13) Vymezení pĜíbuzného oboru k oboru vodovody a kanalizace a formuláĜ žádosti
stanoví provádČcí právní pĜedpis.“.
26.

V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávnČn za úþelem kontroly, údržby nebo
stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždČt na pĜíjezdné, prĤjezdné a
vodovodem nebo kanalizací pĜímo dotþené cizí pozemky, a to zpĤsobem, který co nejménČ
zatČžuje vlastníky tČchto nemovitostí. Stejné oprávnČní má i provozovatel za úþelem plnČní
povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.“.
27.

V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplĖují slova „ , vytváĜet rezervu finanþních
prostĜedkĤ na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto úþely“.

28.

V § 8 odst. 3 se vČta poslední nahrazuje vČtou „Tato dohoda je podmínkou
kolaudaþního souhlasu podle stavebního zákona.“.

29.

V § 8 odst. 4 vČtČ první se slova „další technické požadavky“ nahrazují slovy
„technické možnosti“, ve vČtČ tĜetí se za slovo „napojení“ vkládají slova „k zabezpeþení
dodávek pitné vody nebo odvádČní odpadních vod“ a slova „poplatkĤ nebo jiných
finanþních plnČní“ se nahrazují slovy „finanþních nebo jiných plnČní“.
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30.

V § 8 odstavec 5 zní:

„(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popĜípadČ provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocnČn, je povinen umožnit pĜipojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat
pitnou vodu nebo odvádČt odpadní vody a þistit odpadní vody, pokud to umožĖují kapacitní a
technické možnosti tČchto zaĜízení. PĜipojení vodovodní nebo kanalizaþní pĜípojky a uzavĜení
smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádČní i þištČní odpadních vod nesmí být
podmiĖovány vyžadováním finanþních nebo jiných plnČní. Náklady na realizaci vodovodní
pĜípojky na vodovod nebo kanalizaþní pĜípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožnČno
pĜipojení. Materiál na odboþení pĜípojek a uzávČr vodovodní pĜípojky hradí vlastník
vodovodu nebo kanalizace.“.
31.

V § 8 odst. 10 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidaþních
pracích31), pokud není v místČ dostupný jiný dostateþný zdroj vody“.

Poznámka pod þarou þ. 31 zní:
„31)

Zákon þ. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmČnČ souvisejících
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.

32.

V § 8 odst. 13 se þárka za slovy „forma vodného“ nahrazuje teþkou a slova „popĜípadČ
dnem“ se nahrazují slovy „Takové sjednání je možné ode dne“.

33.

V § 8 odst. 14 vČtČ tĜetí se slova „a þištČním, pĜípadnČ“ nahrazují slovy „ , þištČním,
nebo jiným“, þárka za slovy „forma stoþného“ se nahrazuje teþkou a slova „popĜípadČ
dnem“ se nahrazují slovy „Takové sjednání je možné ode dne“.

34.

V § 8 odstavec 15 zní:

„(15) Písemná dohoda vlastníkĤ provoznČ souvisejících vodovodĤ a provoznČ
souvisejících kanalizací musí alespoĖ obsahovat
a) u písemné dohody vlastníkĤ provoznČ souvisejících vodovodĤ strany dohody, pĜedmČt
dohody vþetnČ uvedení vlastnictví vodovodĤ, stanovení podmínek dodávky (jakost,
množství, tlakové pomČry, mČĜení, kontrola podmínek, zajištČní funkþnosti, postup
v odstranČní závad, vzájemná informovanost, Ĝešení sporĤ), specifikace nákladĤ a jejich
kontroly, zpĤsob plateb, smluvní sankce, možnost zmČn a doba platnosti této dohody,
b) u písemné dohody vlastníkĤ provoznČ souvisejících kanalizací strany dohody, pĜedmČt
dohody vþetnČ uvedení vlastnictví kanalizací, stanovení podmínek odvádČní odpadních
vod (þištČní odpadních vod, limity zneþištČní, množství a zpĤsob jejich mČĜení, kontrola
podmínek, zajištČní funkþnosti, postup v odstranČní závad, vzájemná informovanost
o významných situacích, Ĝešení sporĤ), specifikace nákladĤ a jejich kontroly, zpĤsob
plateb, smluvní sankce, možnost zmČn a doba platnosti této dohody.“.
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V § 8 se doplĖují odstavce 16 a 17, které znČjí:

„(16) Smlouva o dodávce pitné vody odbČrateli musí obsahovat alespoĖ pĜedmČt
smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka pĜípojky a pĜipojené
stavby nebo pozemku s urþením místa, poþet trvale pĜipojených osob, stanovení podmínek
dodávky, limity množství dodávaného a množství urþujícího kapacitu vodomČru nebo profil
pĜípojky, tlakové pomČry v místČ pĜípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti
(minimálnČ hodnoty obsahu vápníku, hoĜþíku a dusiþnanĤ), zpĤsob stanovení ceny a jejího
vyhlášení, zpĤsob fakturace a zpĤsob plateb, možnost zmČn a doba platnosti této smlouvy.
(17) Smlouva o odvádČní odpadní vody odbČrateli, nebo smlouva o odvádČní a þištČní
odpadní vody odbČrateli musí obsahovat alespoĖ pĜedmČt smlouvy, smluvní strany, vlastníka
a provozovatele kanalizace, vlastníka pĜípojky a pĜipojené stavby nebo pozemku s urþením
místa, poþet trvale pĜipojených osob, stanovení podmínek odvádČní nebo odvádČní a þištČní
(limity množství, zpĤsob stanovení množství, limity zneþištČní), zpĤsob stanovení ceny a
jejího vyhlášení, fakturace záloh a zpĤsob plateb, možnost zmČn a doba platnosti této
smlouvy.“.
36.

V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplĖují slova „a dohodou podle § 8 odst. 3, pokud
se jedná o vodovod nebo kanalizaci provoznČ související“.

37.

V § 9 odst. 6 úvodní þásti ustanovení se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

38.

V § 9 odst. 6 písm. b) se za slovo „jakost“ vkládají slova „nebo tlak“.

39.

V § 9 odst. 6 písm. c) se za slovo „provozovateli“ vkládají slova „ , po jeho opakované
písemné výzvČ,“ a slovo „podle“ se nahrazuje slovem „za“.

40.

V § 9 odst. 12 se slova „podle § 29 odst. 3 písm. c) vþetnČ struktury nákladových
položek“ nahrazují slovy „podle § 20 odst. 9“.

41.

V § 9 se doplĖuje odstavec 13, který zní:

„(13) Vyhlášením zákazu použití vody pro pitné úþely nejsou dotþeny povinnosti
provozovatele vodovodu podle tohoto zákona.“.
42.

V § 10 odst. 2 písmena a) a b) znČjí:

„a) bez uzavĜené písemné smlouvy o odvádČní odpadních vod nebo v rozporu s ní,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odbČratele kanalizaþním Ĝádem, nebo“.
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V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Potrubí vodovodu pro veĜejnou potĜebu vþetnČ jeho pĜípojek a na nČ napojených
vnitĜních rozvodĤ nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody než je
vodovod pro veĜejnou potĜebu.“.
Dosavadní odstavec 2 se oznaþuje jako odstavec 3.

44.

V § 13 odst. 3 se za slovo „odbČru“ vkládají slova „pĜed její vlastní úpravou“, slova
„v pĜedepsané formČ pĜedávat“ se nahrazují slovy „v elektronické podobČ a ve
stanoveném formátu zasílat“, za slovo „úĜadu“ se vkládají slova „a pĜíslušnému správci
povodí“ a vČta poslední se zrušuje.

45.

V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Údaje podle odstavce 3 použije pĜíslušný správce povodí jako podklad pro
zpracování a aktualizaci plánĤ povodí a programĤ opatĜení z hlediska zlepšování jakosti
surové vody.“.
46.

V § 13 odst. 5 se slovo „zpĤsob“ nahrazuje slovy „formu elektronického“.

47.

V § 14 odst. 3 se slova „návrhu na kolaudaci“ nahrazují slovy „žádosti o vydání
kolaudaþního souhlasu“.

48.

V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V pĜípadČ, kdy rozšíĜení kanalizaþní sítČ nevyvolá žádnou jinou zmČnu ustanovení
kanalizaþního Ĝádu než zmČnu v údajích o délce kanalizaþní sítČ, vodoprávní úĜad souþasnČ
s vydáním stavebního povolení rozhodne o upuštČní od zpracování nového kanalizaþního
Ĝádu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se oznaþují jako odstavce 5 a 6.

49.

V § 15 se doplĖují odstavce 4 až 6, které vþetnČ poznámky pod þarou þ. 20 znČjí:

„(4) Vyžaduje-li to veĜejný zájem, pĜedevším je-li pĜechodný nedostatek pitné vody,
který nelze z dĤvodu technických kapacit nebo nedostateþných zdrojĤ vody nahradit, mĤže
vodoprávní úĜad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatĜení
obecné povahy20) o doþasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veĜejnou potĜebu
na dobu nejdéle 3 mČsícĤ.
(5) OpatĜení obecné povahy nabývá úþinnosti zveĜejnČním na úĜední desce vodoprávního
úĜadu, pokud vodoprávní úĜad nestanoví jinak. O vydání opatĜení obecné povahy uvČdomí

- 10 místnČ pĜíslušný obecní úĜad dotþené osoby zpĤsobem v místČ obvyklým. Stanovenou dobu
doþasného omezení lze stejným zpĤsobem prodloužit nejvýše o 3 mČsíce.
(6) Projednání opatĜení obecné povahy je veĜejné, pokud vodoprávní úĜad nestanoví jinak
a koná se v den stanovený ve veĜejné vyhlášce, kterou se návrh opatĜení obecné povahy
zveĜejĖuje; veĜejné projednání se nemĤže konat dĜíve než 5 dnĤ po jeho zveĜejnČní. Dotþené
osoby jsou oprávnČny podat proti opatĜení obecné povahy písemné odĤvodnČné námitky ve
lhĤtČ 5 pracovních dní ode dne jeho zveĜejnČní nebo na veĜejném projednání uplatnit ústní
pĜipomínky.
_______________
20)
Zákon þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád.“.
50.

V § 16 se na konci odstavce 3 doplĖují vČty „Jeho povinností je oznámit odbČrateli
výmČnu vodomČru alespoĖ 15 dní pĜedem, souþasnČ s vymezením þasu v rozsahu
maximálnČ 3 hodin, a to i v pĜípadČ, že vodomČr je pro provozovatele pĜístupný bez
úþasti odbČratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. PĜítomnému odbČrateli se
souþasnČ s výmČnou pĜedává potvrzení obsahující zaznamenaný stav mČĜení
odebraného vodomČru a u novČ osazeného vodomČru jeho þíslo, zaznamenaný stav a
termín, do kterého musí být vymČnČn.“.

51.

V § 18 odst. 2 se slovo „míĜe“ nahrazuje slovem „limitech“.

52.

V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se oznaþuje jako odstavec 3.

53.

V § 18 odst. 3 se za slovo „do“ vkládá slovo „této“ a slova „ani pĜes žumpy“ se
nahrazují slovy „a þistírny odpadních vod, pokud se nejedná o þistírny odpadních vod
k odstranČní zneþištČní, které pĜevyšuje limity zneþištČní uvedené kanalizaþním Ĝádem“.

54.

V § 19 odstavec 5 zní:

„(5) Pokud není množství vypouštČných odpadních vod mČĜeno, pĜedpokládá se, že
odbČratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody,
které odpovídá zjištČní na vodomČru nebo smČrným þíslĤm roþní potĜeby vody, pokud nejsou
instalovány vodomČry. V pĜípadČ, kdy je mČĜen odbČr z vodovodu, ale je také možnost odbČru
z jiných zdrojĤ, použijí se ke zjištČní spotĜeby vody smČrná þísla roþní potĜeby nebo se
k namČĜenému odbČru z vodovodu pĜipoþte množství vody získané z jiných, provozovatelem
vodovodu mČĜených zdrojĤ.“.
55.

V § 20 odst. 6 se za slovo „dopravy“ vkládají slova „s výjimkou staveb, pozemkĤ nebo
jejich þástí využívaných pro služby, které nesouvisí s þinností provozovatele dráhy nebo
drážního dopravce“.
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V § 20 odst. 7 se slova „požárním zásahu“ nahrazují slovy „záchranných a likvidaþních
pracích31) “.

57.

V § 20 odst. 8 se za slovo „žádost“ vkládá slovo „úplný“ a na konci textu odstavce se
doplĖují slova „podle struktury uvedené v odstavci 9“.

58.

V § 20 se doplĖuje odstavec 9, který zní:

„(9) ýlenČní nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich
podíl pĜi výpoþtu ceny podle cenových pĜedpisĤ pro vodné a stoþné stanoví provádČcí právní
pĜedpis.“.
59.

V § 21 se doplĖuje odstavec 3, který zní:

„(3) Krajské úĜady pĜipravují systémové zajištČní nouzového zásobování pitnou vodou a
odvádČní odpadních vod za krizových situací u vybraných provozovatelĤ vodovodĤ a
kanalizací pro území kraje.“.
60.

V § 22 odst. 1 v uvozovací vČtČ se slovo „a“ nahrazuje þárkou a za slovo „vod“ se
vkládají slova „a jejich þištČní“.

61.

V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo „zajištČna“ vkládají slova „nebo plnČna“ a za slovo
„zdraví,“ se vkládají slova „životního prostĜedí,“.

62.

V § 22 odst. 2 se slova „6 mČsícĤ“ nahrazují slovy „1 roku“.

63.

V § 22 odstavec 3 zní:

„(3) Po dobu vykonávání povinnosti veĜejné služby pĜechází právo na vodné a stoþné na
toho, komu je tato povinnost uložena. V pĜípadČ provoznČ souvisejícího vodovodu nebo
kanalizace, pĜi jejichž provozování nelze vybírat vodné a stoþné, hradí prokázané náklady
vzniklé rozhodnutím urþenému provozovateli vlastník, popĜípadČ provozovatel, který pitnou
vodu odebírá nebo odpadní vody pĜedává.“.
64.

V § 22 se doplĖují odstavce 4 a 5, které znČjí:

„(4) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen umožnit provozovateli plnČní
povinnosti veĜejné služby podle odstavce 2.

- 12 (5) V pĜípadech podle odst. 1 písm. a), které se netýkají provozu vodovodĤ nebo
kanalizací, hradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím pĜíslušného orgánu veĜejné správy
o uložení povinnosti veĜejné služby tento orgán veĜejné správy.“.
65.

V § 23 odst. 5 písm. c) se za slovo „mimo“ vkládá slovo „skládek“.

66.

V § 24 odst. 5 se slova „po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy
„neprodlenČ poté, co nastaly právní úþinky kolaudaþního souhlasu, a to“.

67.

V § 25 se na konci textu písmene b) doplĖují slova „a újezdní úĜady na území
vojenských újezdĤ“.

68.

V § 25 se na konci písmene d) teþka nahrazuje þárkou a doplĖuje se písmeno e), které
zní:

„e) Ministerstvo obrany.“.
69.

V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „(§ 9 odst. 11, § 20 odst. 4)“ nahrazují slovy „podle § 9
odst. 11 a § 20 odst. 4“.

70.

V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.

71.

V § 26 se na konci odstavce 2 teþka nahrazuje þárkou a doplĖuje se písmeno c), které
zní:

„c) o vydání opatĜení obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6.“.
72.

V § 27 odst. 1 se za slovo „kanalizací“ vkládají slova „ministerstvo, krajské úĜady,“ a za
slovo „pĤsobností“ se vkládají slova „a újezdní úĜady na území vojenských újezdĤ“.

73.

V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Obecní úĜady obcí s rozšíĜenou pĤsobností a újezdní úĜady na území vojenských
újezdĤ
a) rozhodují o povinnostech veĜejné služby podle § 22,
b) rozhodují o vydání opatĜení obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6,
c) schvalují kanalizaþní Ĝády podle § 14 odst. 3,
d) zajišĢují soulad kanalizaþních ĜádĤ vlastníkĤ provoznČ souvisejících kanalizací z hlediska
kapacitních a kvalitativních možností.“.
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V § 28 odst. 1 se za slovo „zpracování“ vkládá slovo „ , aktualizace“.

75.

V § 28 odst. 2 písm. a) se za slovo „vydávají“ vkládají slova „ , mČní nebo ruší“.

76.

V § 28 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se oznaþuje jako písmeno c).

77.

V § 28 se na konci odstavce 2 teþka nahrazuje þárkou a doplĖuje se písmeno d), které
zní:

„d) pĜipravují systémové zajištČní nouzového zásobování pitnou vodou a odvádČní odpadních
vod za krizových situací.“.
78.

V § 29 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až g) se oznaþují jako písmena b) až f).

79.

V § 29 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracování“ vkládají slova „a aktualizace“.

80.

V § 29 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se oznaþuje jako písmeno b).

81.

82.

V § 29 odst. 4 písm. c) se za slovo „stoþné“ vkládají slova „ , nákladĤ a zisku u
kalkulací, tvorby a þerpání prostĜedkĤ na obnovu,“.

Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:
„§ 29a

Ministerstvo obrany vykonává pĤsobnost ústĜedního úĜadu na území vojenských újezdĤ
ve vČcech, v nichž je založena pĤsobnost újezdního úĜadu podle § 25.“.
83.

V § 30 odst. 2 se vČty druhá a tĜetí zrušují.

84.

§ 31 se zrušuje.
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V § 32 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí pĜestupku tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísĢuje konstrukce nebo jiná podobná zaĜízení þi
provádí þinnosti, které omezují pĜístup k vodovodnímu Ĝadu nebo kanalizaþní stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou
vodovodu nebo kanalizace nebo za úþelem splnČní povinností spojených s provozováním
vodovodu nebo kanalizace,
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich souþásti þi pĜíslušenství,
d) neoprávnČnČ manipuluje se zaĜízením vodovodĤ nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veĜejné správy podle § 6, nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veĜejnou potĜebu vþetnČ jeho pĜípojek a na
nČ napojených vnitĜních rozvodĤ s jiným zdrojem vody než je vodovod pro veĜejnou
potĜebu.“.
Dosavadní odstavce 1 až 7 se oznaþují jako odstavce 2 až 8.

86.

V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene a) slova „nebo prĤbČžné vedení provozní
evidence podle § 5 odst. 2“ zrušují.

87.

V § 32 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) nezajistí prĤbČžné vedení provozní evidence svých vodovodĤ nebo kanalizací podle § 5
odst. 2,“.
Dosavadní písmena b) až l) se oznaþují jako písmena c) až m).

88.

V § 32 odst. 2 se na zaþátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 5 odst. 3“ a
slova „podle § 5 odst. 3“ se nahrazují slovy „v termínu a v elektronické podobČ a ve
stanoveném formátu, nebo je pĜedá neúplné þi chybné“.

89.

V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplĖují slova „podle § 8 odst. 1“.

90.

V § 32 odst. 2 písmeno i) zní:

„i) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodĤ a kanalizací,
2. zpracuje plán financování obnovy vodovodĤ a kanalizací odchylnČ od provádČcího
právního pĜedpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo
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91.

nevytváĜí prostĜedky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostĜedkĤ na
obnovu podle § 8 odst. 1.“.

V § 32 odst. 2 písmena k) a l) znČjí:

„k) v rozporu s § 20 odst. 8 odbČrateli
1. nepĜedloží na jeho žádost výpoþet ceny pro vodné a stoþné, nebo
2. pĜedloží výpoþet neúplný nebo ve struktuĜe, která neodpovídá provádČcímu
právnímu pĜedpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,
l) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím urþenému
provozovateli, nebo,“.
92.

V § 32 odst. 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která znČjí:

„m) neumožní provozovateli plnČní povinnosti veĜejné služby podle § 22 odst. 4,
n) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveĜejní informace o celkovém vyúþtování porovnání všech položek výpoþtu ceny
pro vodné a stoþné v pĜedchozím kalendáĜním roce, nebo
2. nezdĤvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúþtování ministerstvu ve stanoveném
formátu elektronického pĜedání, nebo“.
Dosavadní písmeno m) se oznaþuje jako písmeno o).

93.

V § 32 odst. 3 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidaþních
pracích31), pokud není v místČ dostupný jiný dostateþný zdroj vody“.

94.

V § 32 odstavec 4 zní:

„(4) Fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí pĜestupku tím, že nemá
rozhodnutím vodoprávního úĜadu schválený kanalizaþní Ĝád této kanalizace.“.
95.

V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene a) vkládají slova „v rozporu s § 3 odst. 4“.

96.

V § 32 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až n) se oznaþují jako písmena b) až m).

97.

V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene b) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 1“ a
slova „(§ 10 odst. 1)“ se zrušují.

98.

V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 2“ a
slova „(§ 10 odst. 2)“ se zrušují.
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V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene e) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 2“.

100. V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene g) vkládají slova „v rozporu s § 17 odst. 2“.

101. V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene h) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 2“.

102. V § 32 odst. 5 písm. i) se slova „bez povolení vodoprávního úĜadu podle § 18 odst. 3“
zrušují a slova „vyžadují pĜedchozí þištČní“ se nahrazují slovy „pĜevyšují limity zneþištČní
a množství stanovené v kanalizaþním Ĝádu a ve smlouvČ o odvádČní odpadních vod,“.

103. V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene j) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 3“ a
slovo „žumpu“ se nahrazuje slovy „þistírnu odpadních vod“.

104. V § 32 odst. 5 se na zaþátek textu písmene l) vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 2“ a
slova „v pĜípadČ podle § 19 odst. 2“ se zrušují.

105. V § 32 odst. 5 písm. l) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene m) se teþka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a na konci odstavce se doplĖuje písmeno n), které zní:
„n) nezajistí, aby kanalizaþní pĜípojka byla provedena jako vodotČsná a tak, aby nedošlo ke
zmenšení prĤtoþného profilu stoky, do které je zaústČna.“.
106. V § 32 odst. 6 se slova „po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy
„neprodlenČ poté, co nastaly právní úþinky kolaudaþního souhlasu, a to“.

107. V § 32 odstavec 7 zní:
„(7) Za pĜestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kþ, jde-li o pĜestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c), h) nebo i)
bodu 2, odstavce 2 písm. j) nebo k) bodu 1 nebo 2, odstavce 2 písm. n) bodu 1 anebo
odstavce 5 písm. f) až h) nebo k) až m),
b) do 50 000 Kþ, jde-li o pĜestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a), b)
nebo n) bodu 2 anebo odstavce 5 písm. a) až d),
c) do 100 000 Kþ, jde-li o pĜestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm.
e), g) nebo i) bodu 1 nebo 3, odstavce 5 písm. e), i), j) nebo n) anebo odstavce 6,
d) do 200 000 Kþ, jde-li o pĜestupek podle odstavce 2 písm. f), l) nebo o) anebo odstavcĤ 3
nebo 4, nebo
e) do 1 000 000 Kþ, jde-li o pĜestupek podle odstavce 2 písm. d) nebo m).“.
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109. V § 33 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísĢuje konstrukce nebo jiná podobná zaĜízení þi
provádí þinnosti, které omezují pĜístup k vodovodnímu Ĝadu nebo kanalizaþní stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou
vodovodu nebo kanalizace nebo za úþelem splnČní povinností spojených s provozováním
vodovodu nebo kanalizace podle § 7 odst. 1,
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich souþásti þi pĜíslušenství,
d) neoprávnČnČ manipuluje se zaĜízením vodovodĤ nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veĜejné správy podle § 6, nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veĜejnou potĜebu vþetnČ jeho pĜípojek a na
nČ napojených vnitĜních rozvodĤ s jiným zdrojem vody než je vodovod pro veĜejnou
potĜebu.“.
Dosavadní odstavce 1 až 9 se oznaþují jako odstavce 2 až 10.

110. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene a) slova „nebo prĤbČžné vedení provozní
evidence podle § 5 odst. 2“ zrušují.

111. V § 33 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) nezajistí prĤbČžné vedení provozní evidence svých vodovodĤ nebo kanalizací podle § 5
odst. 2,“.
Dosavadní písmena b) až g) se oznaþují jako písmena c) až h).

112. V § 33 odst. 2 se na zaþátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 5 odst. 3“ a
slova „podle § 5 odst. 3“ se nahrazují slovy „v termínu a ve stanovené formČ
elektronického pĜedání, nebo je pĜedá neúplné þi chybné,“.

113. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplĖují slova „podle § 8 odst. 1“.

114. V § 33 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodĤ a kanalizací,
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zpracuje plán financování obnovy vodovodĤ a kanalizací odchylnČ od provádČcího
právního pĜedpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo
nevytváĜí prostĜedky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostĜedkĤ na
obnovu podle § 8 odst. 1,“.

115. V § 33 se na konci odstavce 2 teþka nahrazuje þárkou a doplĖují se písmena i) a j), která
znČjí:
„i) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím urþenému
provozovateli, nebo
j) neumožní provozovateli plnČní povinnosti veĜejné služby podle § 22 odst. 4.“.
116. V § 33 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) v rozporu s § 20 odst. 8 odbČrateli
1. nepĜedloží na jeho žádost výpoþet ceny pro vodné a stoþné, nebo
2. pĜedloží výpoþet neúplný nebo ve struktuĜe, která neodpovídá provádČcímu
právnímu pĜedpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení.“.
117. V § 33 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveĜejní informace o celkovém vyúþtování porovnání všech položek výpoþtu ceny
pro vodné a stoþné v pĜedchozím kalendáĜním roce, nebo
2. nezdĤvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúþtování ministerstvu ve stanoveném
formátu elektronického pĜedání, nebo“.
118. V § 33 odst. 4 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidaþních
pracích32), pokud není v místČ dostupný jiný dostateþný zdroj vody“.

119. V § 33 odstavec 5 zní:
„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí
správního deliktu tím, že nemá rozhodnutím vodoprávního úĜadu schválený kanalizaþní Ĝád
této kanalizace.“.
120. V § 33 odst. 6 úvodní þásti ustanovení se slova „Provozovatel se“ nahrazují slovy
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel“.

121. V § 33 odst. 6 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovem „podle“ a za slovo „písm.“ se
vkládají slova „a) nebo“.

122. V § 33 odst. 6 se na zaþátek textu písmene f) vkládají slova „v rozporu s § 13 odst. 3“ a
za slovem „odbČru“ se slovo „a“ nahrazuje slovy „pĜed vlastní úpravou nebo“.
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124. V § 33 odst. 6 se na zaþátek textu písmene j) vkládají slova „v rozporu s § 36 odst. 6“ a
slova „podle § 36 odst. 6“ se zrušují.

125. V § 33 odst. 7 se na zaþátek textu písmene a) vkládají slova „v rozporu s § 3 odst. 4“.

126. V § 33 odst. 7 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až n) se oznaþují jako písmena b) až m).

127. V § 33 odst. 7 se na zaþátek textu písmene b) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 1“ a
slova „(§ 10 odst. 1)“ se zrušují.

128. V § 33 odst. 7 se na zaþátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 2“ a
slova „(§ 10 odst. 2)“ se zrušují.

129. V § 33 odst. 7 se na konci textu písmene e) doplĖují slova „podle § 18 odst. 2“.

130. V § 33 odst. 7 se na konci textu písmene h) doplĖují slova „podle § 18 odst. 2“.

131. V § 33 odst. 7 písm. i) se slova „bez povolení vodoprávního úĜadu podle § 18 odst. 3“
zrušují a slova „vyžadují pĜedchozí þištČní“ se nahrazují slovy „pĜevyšují limity zneþištČní
a množství stanovené v kanalizaþním Ĝádu a ve smlouvČ o odvádČní odpadních vod“.

132. V § 33 odst. 7 se na zaþátek textu písmene j) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 3“ a
slovo „žumpu“ se nahrazuje slovy „þistírnu odpadních vod“.

133. V § 33 odst. 7 se na zaþátek textu písmene k) vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 1“ a
slova „v pĜípadech podle § 19 odst. 1“ se zrušují.

134. V § 33 odst. 7 se na zaþátek textu písmene l) vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 2“ a
slova „v pĜípadČ podle § 19 odst. 2“ se zrušují.

135. V § 33 odst. 8 se slova „po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy
„neprodlenČ poté, co nastaly právní úþinky kolaudaþního souhlasu, a to“.
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„(9) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 10 000 Kþ, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo
g) bodu 2, odstavce 2 písm. h), odstavce 3 písm. b) nebo c) bodu 1 nebo 2, odstavce 3
písm. d) bodu 1, odstavce 6 písm. b) až d) nebo g) anebo h) nebo odstavce 7 písm. f) až
m),
b) do 50 000 Kþ, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a)
nebo b), odstavce 3 písm. d) bodu 2 nebo podle odstavce 7 písm. a) až d),
c) do 100 000 Kþ, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2
písm. e) nebo g) bodu 1 nebo 3, odstavce 3 písm. a), odstavce 6 písm. e), f), i) nebo j),
odstavce 7 písm. e) nebo odstavce 8,
d) do 200 000 Kþ, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. f) nebo i), odstavce 3 písm.
e), anebo odstavce 4 nebo 5, nebo
e) do 1 000 000 Kþ, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d), j) nebo odstavce 6
písmeno a).“.
137. V § 33 odstavec 10 zní:
„(10) Byl-li správní delikt spáchán opakovanČ, uloží se pokuta až ve výši dvojnásobku
horní hranice sazby pokuty, kterou lze podle odstavce 9 za správní delikt uložit. Správní
delikt je spáchán opakovanČ, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za
nesplnČní téže povinnosti neuplynul 1 rok.“.
138. V § 34 odstavec 5 zní:
„(5) Správní delikty podle § 32 odst. 1 až 6 a podle § 33 odst. 1, 7 a 8 v prvním stupni
projednává obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, v jehož správním obvodu došlo ke
spáchání správního deliktu. Správní delikty podle § 33 odst. 2 až 6 v prvním stupni
projednává krajský úĜad, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání správního deliktu.
Správní delikty na území vojenských újezdĤ v prvním stupni projednají újezdní úĜady a ve
druhém stupni Ministerstvo obrany.“.
139. V § 36 odst. 2 se slova „podle § 8 odst. 5 smluvnČ povČĜen“ nahrazují slovem
„zmocnČn“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.

140. V § 36 odst. 3 v úvodní þásti ustanovení se slova „informovat obecní úĜad“ nahrazují
slovy „pĜedat obecnímu úĜadu“ a slova „a to pĜed uzavĜením“ se nahrazují slovy
„informaci s platnými údaji pro možné odbČratele k uzavĜení“.
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slovo „kanalizace“ se vkládá slovo „identifikovanému“.

142. V § 36 odst. 3 písm. b) se za slovo „jakosti“ vkládají slova „a tlaku“.

143. V § 36 odst. 3 písm. c) se za slovo „vod“ vkládají slova „ , výpoþtu odvádČných
srážkových vod“.

144. V § 36 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se oznaþují jako písmena f) až i).

145. V § 36 odstavec 5 zní:
„(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popĜípadČ provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocnČn, je povinen nejpozdČji do 30. dubna kalendáĜního roku zpĤsobem
uvedeným v provádČcím právním pĜedpisu zveĜejnit porovnání všech položek výpoþtu ceny
podle cenových pĜedpisĤ pro vodné a stoþné17a) a dosažené skuteþnosti v pĜedchozím
kalendáĜním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdĤvodnČn.
Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popĜípadČ provozovatel, povinen zaslat ve
stejném termínu a v elektronické podobČ a ve stanovené formČ ministerstvu. V pĜípadČ, že
v pĜedchozím kalendáĜním roce bylo zpracováno více kalkulací cen pro vodné a stoþné,
zveĜejní se každá platná kalkulace a na ministerstvo se zašle ve stanoveném elektronickém
zpĤsobu pĜedání i souþtová kalkulace.“.
146. V § 36 odstavec 7 zní:
„(7) Obsah a rozsah porovnání podle odstavce 5 a formu pĜedávání porovnání všech
položek výpoþtu ceny pro vodné a stoþné stanoví provádČcí právní pĜedpis.“.
147. V § 36 odstavec 8 zní:
„(8) Povinnost zveĜejnit informace podle odstavcĤ 4 nebo 5 se považuje za splnČnou
okamžikem pĜedání údajĤ podle odstavcĤ 4 nebo 5 obecnímu úĜadu obce, které se týká. Obec
informace podle
a) odstavce 4 zveĜejní na úĜední desce obecního úĜadu nebo oznámí, kde jsou tyto informace
zpĜístupnČny,
b) odstavce 5 zveĜejní na úĜední desce obecního úĜadu bezodkladnČ po pĜedání tČchto údajĤ,
nejpozdČji však do 2 dnĤ, na dobu nejménČ 30 kalendáĜních dnĤ.“.
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„§ 37
Dozor
(1) Obecní úĜady obcí s rozšíĜenou pĤsobností a újezdní úĜady na území vojenských
újezdĤ vykonávají jako vodoprávní úĜady dozor nad dodržováním tohoto zákona a pĜedpisĤ
podle nČj vydaných a mohou ukládat opatĜení k odstranČní zjištČných závad.
(2) Krajské úĜady vykonávají jako vodoprávní úĜady dozor nad dodržováním tohoto
zákona a pĜedpisĤ podle nČj vydaných v rozsahu své pĤsobnosti založené tímto zákonem.
(3) Ministerstvo dozírá, jak orgány veĜejné správy na úseku vodovodĤ a kanalizací,
s výjimkou území vojenských újezdĤ, provádČjí ustanovení tohoto zákona a pĜedpisĤ podle
nČj vydaných, a jak jsou dodržována rozhodnutí orgánu veĜejné správy vydaná podle tohoto
zákona. Zjistí-li závady, mĤže uložit opatĜení k jejich odstranČní.
(4) Ministerstvo obrany dozírá, jak újezdní úĜady na území vojenských újezdĤ provádČjí
ustanovení tohoto zákona a pĜedpisĤ podle nČj vydaných, a jak jsou dodržována rozhodnutí
újezdních úĜadĤ vydaná podle tohoto zákona. Zjistí-li závady, mĤže uložit opatĜení k jejich
odstranČní.“.

149. V § 38 odst. 5 se slova „která souhlasí se zveĜejnČním osobních údajĤ, údajĤ
o dosaženém vzdČlání, soupisu vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a
publikací a popisu dosavadní odborné þinnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako
doklady souþástí žádosti o zaĜazení do seznamu technických auditorĤ“ nahrazují slovy
„byla vybrána ministerstvem“.

150. § 40 zní:
„§ 40
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení ustanovení § 4 odst. 9, § 5 odst. 6, § 6 odst. 13,
§ 8 odst. 11, § 10 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 14 odst. 6, § 16 odst. 6,
§ 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20 odst. 3, § 20 odst. 9, § 36 odst. 7 a § 38 odst. 6.“.
ýl. II
PĜechodná ustanovení
1. ěízení zahájená podle zákona þ. 274/2001 Sb., ve znČní úþinném do dne nabytí
úþinnosti tohoto zákona, se dokonþí podle dosavadních právních pĜedpisĤ.
2. Povolení k provozování vodovodĤ a kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. c) vydané
v návaznosti na § 6 odst. 13 do 31. prosince 2012 pozbývá právních úþinkĤ ke dni
31. prosince 2017.
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staveb mají z technického hlediska charakter provoznČ souvisejícího vodovodu nebo
kanalizace, vlastníci vodovodní nebo kanalizaþní pĜípojky a vnitĜního vodovodu požádají
vodoprávní úĜad nejpozdČji do 31. prosince 2017 o vydání rozhodnutí podle § 3a zákona
þ. 274/2001 Sb., ve znČní úþinném ode dne nabytí úþinnosti tohoto zákona na tento vodovod
nebo kanalizaci.
4. Stavebníci a vlastníci vodovodĤ nebo kanalizací provoznČ souvisejících, popĜípadČ
jejich þástí provoznČ souvisejících, zĜizovaných ode dne nabytí úþinnosti tohoto zákona,
upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou; tato dohoda je podmínkou
kolaudaþního souhlasu7).
5. Smlouvy vlastníka, popĜípadČ provozovatele vodovodu nebo kanalizace s odbČratelem
uzavĜené pĜed úþinností tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst.
16 a 17 tohoto zákona do 1.1. 2024.
6. Písemné dohody vlastníkĤ provoznČ souvisejících vodovodĤ a vlastníkĤ provoznČ
souvisejících kanalizací uzavĜené pĜed úþinností tohoto zákona musí být uvedeny do souladu
s ustanovením § 8 odst. 15 tohoto zákona do 1.1. 2020.
ýÁST DRUHÁ
ZmČna zákona o vodách
ýl. III
Zákon þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní zákon), ve znČní
zákona þ. 76/2002 Sb., zákona þ. 320/2002 Sb., zákona þ. 274/2003 Sb., zákona
þ. 20/2004 Sb., zákona þ. 413/2005 Sb., zákona þ. 444/2005 Sb., zákona þ. 186/2006 Sb.,
zákona þ. 222/2006 Sb., zákona þ. 342/2006 Sb., zákona þ. 25/2008 Sb., zákona
þ. 167/2008 Sb., zákona þ. 181/2008 Sb., zákona þ. 157/2009 Sb., zákona þ. 227/2009 Sb.,
zákona þ. 281/2009 Sb., zákona þ. 150/2010 Sb., zákona þ. 77/2011 Sb., zákona
þ. 151/2011 Sb., zákona þ. 85/2012 Sb., zákona þ. 350/2012 Sb. a zákona þ. 501/2012 Sb. se
mČní takto:
1.

V § 9 odst. 8 se za slova „krmení ryb“ vkládají slova „v jiných pĜípadech než
stanovených v § 39 odst. 13“.

2.

V § 15 se na konci odstavce 3 doplĖuje vČta „Vodoprávní úĜad ve stavebním povolení
nebo ve veĜejnoprávní smlouvČ týkajících se staveb vodovodních ĜadĤ, vodárenských
objektĤ, úpraven vody, kanalizaþních stok vþetnČ kanalizaþních objektĤ nebo þistíren
odpadních vod, které jsou souþástí vodovodĤ nebo kanalizací pro veĜejnou potĜebu53),
uloží pĜedložení povolení k jejich provozování54) spolu s žádostí o vydání kolaudaþního
souhlasu.“.

Poznámky pod þarou þ. 53 a 54 znČjí:
„53)

§ 1 zákona þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a
o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
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§ 6 zákona þ. 274/2001 Sb.“.

3.

V § 39 se doplĖuje odstavec 13, který zní:

„(13) K pĜikrmování ryb krmivy rostlinného pĤvodu provádČnému na rybníku tak, aby
množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke zhoršení
jakosti vod, není tĜeba výjimka z použití závadných látek. Krmivo použité pro tyto úþely
nesmí obsahovat nebezpeþné nebo zvlášĢ nebezpeþné závadné látky a pĜikrmování bez
výjimky nesmí být provádČno na povrchových vodách uvedených v seznamu pĜírodních
koupališĢ podle zákona o ochranČ veĜejného zdraví a na vodárenských nádržích. Za splnČní
podmínek uvedených ve vČtČ první a druhé není tĜeba provádČt na rybníku ani na odtoku z nČj
sledování jakosti vod. V pĜípadČ kontroly pĜedloží rybníkáĜ vodoprávnímu úĜadu nebo ýeské
inspekci životního prostĜedí evidenci o hospodaĜení vedenou podle zákona o rybáĜství.“.
ýl. IV
PĜechodné ustanovení
Pokud povolení k nakládání s vodami za úþelem chovu ryb nebo vodní drĤbeže,
popĜípadČ jiných živoþichĤ stanovuje podmínky pro krmení nebo pĜikrmování ryb nebo jsou
tyto podmínky stanoveny výjimkou z použití závadných látek, rozhodnutí se v tČchto þástech
nemusí pro pĜikrmování ryb použít a lze postupovat podle § 39 odst. 13 zákona
þ. 254/2001 Sb., ve znČní úþinném ode dne nabytí úþinnosti tohoto zákona.
ýÁST TěETÍ
Úþinnost
ýl. V
Tento zákon nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2014.

