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428
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ
ze dne 16. listopadu 2001,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch
pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o vodovodech a kanalizacõÂch)
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 40 zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch
pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o vodovodech a kanalizacõÂch), (daÂle jen ¹zaÂkonª):
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Ê
VYMEZENIÂ POJMU
§1
Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
a) vodovodnõÂm rÏadem uÂsek vodovodnõÂho potrubõÂ
vcÏetneÏ stavebnõÂ cÏaÂsti objektuÊ urcÏenyÂ k plneÏnõÂ
urcÏiteÂ funkce v systeÂmu dopravy vody,
b) prÏivaÂdeÏcõÂm rÏadem vodovodnõÂ rÏad pro dopravu
vody mezi hlavnõÂmi objekty vodovodu (naprÏõÂklad
do uÂpravny vod, cÏerpacõÂ stanice, vodojemu);
zvlaÂsÏtnõÂm typem prÏivaÂdeÏcõÂho rÏadu je zaÂsobnõÂ rÏad
pro dopravu vody z vodojemu do rozvodneÂ vodovodnõÂ sõÂteÏ,
c) rozvodnou vodovodnõÂ sõÂtõÂ soustava vodovodnõÂch
rÏaduÊ urcÏenaÂ pro dodaÂvaÂnõÂ vody k mõÂstuÊm jejõÂho
odbeÏru; soucÏaÂstõÂ rozvodneÂ vodovodnõÂ sõÂteÏ jsou
hlavnõÂ rÏad a rozvaÂdeÏcõÂ rÏad,
d) stavbou pro uÂpravu vody (uÂpravna vody) soubor
objektuÊ a zarÏõÂzenõÂ s technologiõÂ pro uÂpravu vody
nebo pouze se zarÏõÂzenõÂm na zdravotnõÂ zabezpecÏenõÂ vody bez technologie uÂpravy vody,
e) kanalizacÏnõÂ stokou potrubõÂ nebo jinaÂ konstrukce
k odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch nebo sraÂzÏkovyÂch vod,
f) prÏivaÂdeÏcõÂ stokou kanalizacÏnõÂ stoka k odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch nebo sraÂzÏkovyÂch vod do hlavnõÂho objektu kanalizace,
g) stokovou sõÂtõÂ sõÂt' kanalizacÏnõÂch stok a souvisejõÂcõÂch
objektuÊ odvaÂdeÏjõÂcõÂ odpadnõÂ nebo sraÂzÏkoveÂ vody
prÏõÂmo z kanalizacÏnõÂch prÏõÂpojek do cÏistõÂren odpadnõÂch vod nebo jinyÂch zarÏõÂzenõÂ na jejich znesÏkodneÏnõÂ vcÏetneÏ vypousÏteÏnõÂ necÏisÏteÏnyÂch odpadnõÂch
vod do vodnõÂho recipientu,

1

h) cÏistõÂrnou odpadnõÂch vod objekty a zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂ k cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod s mechanickyÂm, biologickyÂm, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂm stupneÏm cÏisÏteÏnõÂ; za
cÏistõÂrny se nepovazÏujõÂ zarÏõÂzenõÂ pro hrubeÂ prÏedcÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod, septiky, zÏumpy a jednoduchaÂ zarÏõÂzenõÂ s mechanickou funkcõÂ, kteraÂ nejsou
pravidelneÏ sledovaÂna a obsluhovaÂna.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Â NIÂ PLA
Â NU
Ê SOB ZPRACOVA
ROZSAH A ZPU
Ê A KANALIZACIÂ
ROZVOJE VODOVODU
(K § 4 odst. 8 zaÂkona)
§2
(1) PlaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ lze zpracovat a schvaÂlit i pro cÏaÂst uÂzemõÂ kraje.
(2) CÏaÂst uÂzemõÂ kraje se urcÏuje ve vztahu ke staÂvajõÂcõÂm systeÂmuÊm zaÂsobovaÂnõÂ vodou, odkanalizovaÂnõÂ
a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod.
§3
PlaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ se zpracuje
v tomto rozsahu:
a) zhodnocenõÂ soucÏasneÂho stavu systeÂmu zaÂsobovaÂnõÂ
pitnou vodou, odkanalizovaÂnõÂ a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch
vod obcõÂ nebo cÏaÂsti obcõÂ1) na uÂzemõÂ kraje nebo
cÏaÂsti kraje, pro kterou je plaÂn rozvoje vodovoduÊ
a kanalizacõÂ zpracovaÂn, (daÂle jen ¹rÏesÏenyÂ uÂzemnõÂ
celekª),
b) bilance potrÏeby pitneÂ vody, odkanalizovaÂnõÂ a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod v cÏleneÏnõÂ na vsÏechny obce
nebo jejich cÏaÂsti v rÏesÏeneÂm uÂzemnõÂm celku,
c) vymezenõÂ zdrojuÊ povrchovyÂch a podzemnõÂch vod
plaÂnovanyÂch pro uÂcÏely uÂpravy na pitnou vodu,
d) plaÂn technicky i ekonomicky optimaÂlnõÂho rozsÏõÂrÏenõÂ a rekonstrukce systeÂmuÊ zaÂsobovaÂnõÂ pitnou
vodou, odkanalizovaÂnõÂ a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
obcõÂ nebo jejich cÏaÂstõÂ v rÏesÏeneÂm uÂzemnõÂm celku,

) ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb.
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e) plaÂn zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou prÏi vyhlaÂsÏenõÂ krizoveÂ situace podle § 21 zaÂkona,
f) ekonomickou cÏaÂst s vyÂpocÏtem naÂkladuÊ na realizaci
plaÂnuÊ uvedenyÂch pod põÂsmeny d) a e) a vliv na
naÂkladovou cenu za dodaÂvku pitneÂ vody nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod,
g) cÏasovyÂ rozvrh realizace plaÂnuÊ uvedenyÂch pod põÂsmeny d) a e) vyjadrÏujõÂcõÂ naleÂhavost rÏesÏenõÂ.
§4
(1) PlaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ se zpracovaÂvaÂ v digitaÂlnõÂ formeÏ ve vazbeÏ na geografickyÂ informacÏnõÂ systeÂm.
(2) Ke kazÏdeÂmu plaÂnu rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ se zpracuje databaÂze plaÂnu rozvoje jako informacÏnõÂ vyÂstup pro rozhodovaÂnõÂ a zpracovaÂnõÂ koncepce
rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ na uÂzemõÂ staÂtu.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Ê A KANALIZACIÂ
EVIDENCE VODOVODU
(K § 5 odst. 6 zaÂkona)
O DDIÂ L P RVN IÂ
Â USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA
§5
MajetkovaÂ evidence vodovoduÊ a kanalizacõÂ (daÂle
jen ¹majetkovaÂ evidenceª) a provoznõÂ evidence vodovoduÊ a kanalizacõÂ (daÂle jen ¹provoznõÂ evidenceª) se
nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedeneÂ v § 1
odst. 3 zaÂkona.
O DD IÂ L D RUH YÂ
MAJETKOVAÂ EVIDENCE
§6
(1) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace prÏedaÂ v digitaÂlnõÂ formeÏ prÏõÂslusÏneÂmu vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu vybraneÂ uÂdaje z majetkoveÂ evidence uvedeneÂ v prÏõÂlohaÂch
cÏ. 1 azÏ 4.
(2) VybraneÂ uÂdaje z majetkoveÂ evidence vykazuje
vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace oddeÏleneÏ pro:
a) prÏivaÂdeÏcõÂ rÏad a rozvodnou vodovodnõÂ sõÂt' zaÂsobujõÂcõÂ minimaÂlneÏ cÏaÂst obce,1)
b) stavby pro uÂpravu vody,
c) prÏivaÂdeÏcõÂ stoku a stokovou sõÂt' odvaÂdeÏjõÂcõÂ odpadnõÂ
a sraÂzÏkoveÂ vody minimaÂlneÏ z cÏaÂsti obce,1)
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d) cÏistõÂrny odpadnõÂch vod.
(3) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace prÏedaÂvaÂ
vybraneÂ uÂdaje z majetkoveÂ evidence tomu vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu, na jehozÏ uÂzemõÂ se vodovod nebo kanalizace nachaÂzõÂ; pokud vodovod nebo kanalizace zasahujõÂ
do uÂzemnõÂ puÊsobnosti võÂce vodopraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, prÏedaÂvajõÂ se vybraneÂ uÂdaje z majetkoveÂ evidence tomu
vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu, na jehozÏ uÂzemõÂ je umõÂsteÏna nejdelsÏõÂ cÏaÂst vodovodu nebo kanalizacÏnõÂch stok.
Ï ET IÂ
OD DIÂ L TR
PROVOZNIÂ EVIDENCE
§7
(1) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace prÏedaÂ v digitaÂlnõÂ formeÏ prÏõÂslusÏneÂmu vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu vybraneÂ uÂdaje z provoznõÂ evidence uvedeneÂ v prÏõÂlohaÂch
cÏ. 5 azÏ 8.
(2) VybraneÂ uÂdaje z provoznõÂ evidence vykazuje
vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace oddeÏleneÏ pro:
a) rozvodnou vodovodnõÂ sõÂt' zaÂsobujõÂcõÂ minimaÂlneÏ
cÏaÂst obce,1)
b) stavby pro uÂpravu vody,
c) stokovou sõÂt' odvaÂdeÏjõÂcõÂ odpadnõÂ a sraÂzÏkoveÂ vody
minimaÂlneÏ z cÏaÂsti obce,1)
d) cÏistõÂrny odpadnõÂch vod.
(3) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace prÏedaÂvaÂ
vybraneÂ uÂdaje z provoznõÂ evidence tomu vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu, na jehozÏ uÂzemõÂ se vodovod nebo kanalizace nachaÂzõÂ; pokud vodovod nebo kanalizace zasahujõÂ
do uÂzemnõÂ puÊsobnosti võÂce vodopraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, prÏedaÂvajõÂ se vybraneÂ uÂdaje z provoznõÂ evidence tomu vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu, na jehozÏ uÂzemõÂ je umõÂsteÏna nejdelsÏõÂ
cÏaÂst vodovodu nebo kanalizacÏnõÂch stok.
(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe võÂce vodovoduÊ nebo kanalizacõÂ
tvorÏõÂ funkcÏnõÂ celek ve vlastnictvõÂ võÂce osob, musõÂ byÂt
vybraneÂ uÂdaje z provoznõÂ evidence prÏedaÂny vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu za celyÂ funkcÏnõÂ celek. VybraneÂ uÂdaje z provoznõÂ evidence prÏedaÂ vlastnõÂk nejveÏtsÏõÂ cÏaÂsti funkcÏnõÂho
celku a musõÂ v nich byÂt uvedeno identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
vlastnõÂka, je-li jõÂm praÂvnickaÂ osoba, nebo datum narozenõÂ fyzickeÂ osoby podle prÏõÂloh cÏ. 5 azÏ 8, a to o vsÏech
vlastnõÂcõÂch.
(5) ZaÂznamy o zdrojõÂch povrchovyÂch a podzemnõÂch vod vyuzÏõÂvanyÂch pro uÂpravu na vodu dodaÂvanou
vodovody se vedou:
a) u povrchovyÂch vodnõÂch zdrojuÊ podle hydrologickeÂho porÏadõÂ a rÏõÂcÏnõÂho kilometru odbeÏru a podle
identifikacÏnõÂch cÏõÂsel odbeÏru,2)

) § 22 odst. 3 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (vodnõÂ zaÂkon).
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b) u podzemnõÂch vodnõÂch zdrojuÊ podle hydrogeologickeÂho rajonu3) a podle identifikacÏnõÂch cÏõÂsel odbeÏru.2)

(3) PrÏi odbeÏru vzorkuÊ vod, vcÏetneÏ jejich konzervace a manipulace s nimi, se postupuje podle normovyÂch hodnot.5)

(6) ZaÂznamy o zdrojõÂch povrchovyÂch a podzemnõÂch vod vyuzÏõÂvanyÂch pro uÂpravu na vodu pitnou obsahujõÂ uÂdaje o:
a) maximaÂlnõÂm meÏsõÂcÏnõÂm odbeÏru vody a o odebraneÂm
mnozÏstvõÂ vody za rok,
b) povolenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ s povrchovyÂmi nebo podzemnõÂmi vodami,4)
c) kategorii jakosti vody odebõÂraneÂ z povrchovyÂch
vodnõÂch zdrojuÊ nebo z podzemnõÂch vodnõÂch
zdrojuÊ pro uÂcÏely uÂpravy na vodu pitnou podle
§ 13 zaÂkona.

(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v pruÊbeÏhu
vyÂroby pitneÂ vody musõÂ byÂt odebõÂraÂny tak, aby byly
reprezentativnõÂ pro jakost beÏhem celeÂho roku v prÏõÂslusÏneÂm mõÂsteÏ odbeÏru.

§8
PlaÂn kontrol jakosti vod v pruÊbeÏhu
vyÂroby pitneÂ vody
(1) PlaÂn kontrol jakosti vod v pruÊbeÏhu vyÂroby
pitneÂ vody (daÂle jen ¹plaÂn kontrol jakosti vodª) obsahuje tyto cÏaÂsti:
a) mõÂsta odbeÏruÊ vzorkuÊ v kontrolnõÂch profilech technologickeÂ linky uÂpravny vody a v pruÊbeÏhu jejõÂ
dopravy konecÏneÂmu spotrÏebiteli,
b) rozsah provaÂdeÏnyÂch rozboruÊ podle sledovanyÂch
ukazateluÊ jakosti v kontrolnõÂch profilech technologickeÂ linky uÂpravny vody a v pruÊbeÏhu jejõÂ dopravy konecÏneÂmu spotrÏebiteli,
c) cÏetnost rozboruÊ v jednotlivyÂch kontrolnõÂch profilech technologickeÂ linky uÂpravny vody a v pruÊbeÏhu jejõÂ dopravy konecÏneÂmu spotrÏebiteli,
d) postupy odbeÏruÊ, uÂpravy vzorkuÊ vod a metody jejich rozboruÊ,
e) zpuÊsob zpracovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ kontrol jakosti vody
a jejich evidence.
(2) TechnickeÂ ukazatele pro plaÂn kontrol jakosti
vod jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 9.

(5) PrÏi provaÂdeÏnõÂ rozboruÊ vyrobeneÂ pitneÂ vody na
vyÂstupu ze stavby pro uÂpravu vody se postupuje podle
ustanovenõÂ § 5 vyhlaÂsÏky cÏ. 376/2000 Sb., kterou se
stanovõÂ pozÏadavky na pitnou vodu a rozsah a cÏetnost
jejõÂ kontroly.
(6) StanovenõÂ ukazatele mikroskopickeÂho obrazu
vody se provaÂdõÂ podle normovyÂch hodnot.6)
§9
PlaÂn kontrol mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod a kaluÊ
(1) PlaÂn kontrol mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
obsahuje tyto cÏaÂsti:
a) mõÂsta odbeÏruÊ vzorkuÊ v kontrolnõÂch profilech technologickeÂ linky cÏistõÂrny odpadnõÂch vod a vyÂustõÂ
odpadnõÂch vod bez cÏisÏteÏnõÂ,
b) rozsah provaÂdeÏnyÂch rozboruÊ podle sledovanyÂch
ukazateluÊ jakosti v kontrolnõÂch profilech technologickeÂ linky cÏistõÂrny odpadnõÂch vod a vyÂustõÂ odpadnõÂch vod bez cÏisÏteÏnõÂ,
c) cÏetnost rozboruÊ v jednotlivyÂch kontrolnõÂch profilech technologickeÂ linky cÏistõÂrny odpadnõÂch vod
a vyÂustõÂ odpadnõÂch vod bez cÏisÏteÏnõÂ,
d) postupy odbeÏruÊ, uÂpravy vzorkuÊ a metody rozboruÊ
vzorkuÊ vod a kaluÊ,
e) zpuÊsob zpracovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ kontrol mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod a jejich evidence.
(2) TechnickeÂ ukazatele pro plaÂn kontrol mõÂry
znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 10.
(3) PrÏi odbeÏru vzorkuÊ odpadnõÂch vod a kaluÊ,

3

) § 25 odst. 2 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.

4

) § 8 odst. 1 põÂsm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 põÂsm. b) bod 1 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
) CÏSN EN 25667 ± 1 Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ ± cÏaÂst 1: Pokyny pro naÂvrh programu odbeÏru vzorkuÊ.
CÏSN EN 25667 ± 2 Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ ± cÏaÂst 2: Pokyny pro zpuÊsob odbeÏru vzorkuÊ.
CÏSN ISO 5667 ± 3 Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ:
± CÏaÂst 3: Pokyny pro konzervaci vzorkuÊ a manipulaci s nimi,
± CÏaÂst 4: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ z vodnõÂch naÂdrzÏõÂ,
± CÏaÂst 5: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ pitneÂ vody a vody uzÏõÂvaneÂ prÏi vyÂrobeÏ potravin a naÂpojuÊ,
± CÏaÂst 6: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ z rÏek a potokuÊ,
± CÏaÂst 11: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ podzemnõÂch vod,
± CÏaÂst 14: Pokyny k zabezpecÏovaÂnõÂ jakosti odbeÏru vzorkuÊ vod a manipulace s nimi.
6
) CÏSN 75 77 11 Jakost vod ± BiologickyÂ rozbor ± StanovenõÂ mikroskopickeÂho obrazu.
CÏSN 75 77 12 BiologickyÂ rozbor ± StanovenõÂ biosestonu.
CÏSN 75 77 13 BiologickyÂ rozbor ± StanovenõÂ abiosestonu.
5
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vcÏetneÏ jejich konzervace a manipulace, se postupuje
podle normovyÂch hodnot.7)

stelek vnitrÏnõÂch steÏn potrubõÂ, vodojemuÊ a cÏistõÂrenskyÂch naÂdrzÏõÂ.

(4) Ukazatele mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod se
zjisÏt'ujõÂ postupem odpovõÂdajõÂcõÂm metodaÂm obsazÏenyÂm
v normovyÂch hodnotaÂch, prÏi jejichzÏ pouzÏitõÂ se pro
uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky maÂ za to, zÏe vyÂsledek je co do mezõÂ
stanovitelnosti, prÏesnosti a spraÂvnosti prokaÂzanyÂ. PrÏi
pouzÏitõÂ jineÂ metody musõÂ byÂt prokaÂzaÂno, zÏe pouzÏitaÂ
metoda je stejneÏ spolehlivaÂ.

(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situacÏnõÂch plaÂnech v meÏrÏõÂtku 1 : 1000, 1 : 500,
poprÏõÂpadeÏ 1 : 2880. Jejich soucÏaÂstõÂ jsou polohopisneÂ
uÂdaje potrÏebneÂ k vytyÂcÏenõÂ sÏachet, armatur, lomovyÂch
boduÊ, odbocÏek apod. v sourÏadnicõÂch nebo vztazÏnyÂch
koÂtaÂch. U noveÏ budovaneÂho nebo rekonstruovaneÂho
vodovodu i kanalizace se vyÂkresovaÂ dokumentace
zpracovaÂvaÂ podle projektoveÂ dokumentace upraveneÂ
na zaÂkladeÏ zameÏrÏenõÂ skutecÏneÂho provedenõÂ stavby.

(5) PlaÂn kontrol mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
musõÂ byÂt v souladu se schvaÂlenyÂm kanalizacÏnõÂm rÏaÂdem
(§ 14 odst. 3 zaÂkona).
§ 10
VyÂkresovaÂ dokumentace vodovodu nebo kanalizace
(1) VyÂkresovaÂ dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zaÂkona (daÂle jen ¹vyÂkresovaÂ
dokumentaceª) je zjednodusÏenaÂ dokumentace skutecÏneÂho provedenõÂ vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ
jejich jednotlivyÂch cÏaÂstõÂ urcÏenaÂ pro potrÏeby obsluhy,
uÂdrzÏby, oprav a pro zpracovaÂnõÂ provoznõÂho rÏaÂdu vodovodu nebo kanalizace podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.8)
(2) VyÂkresovaÂ dokumentace musõÂ obsahovat:
a) uÂdaje o uÂcÏelu a mõÂstu stavby vodovodu nebo kanalizace (daÂle jen ¹stavbaª), obchodnõÂ firmu, naÂzev nebo jmeÂno a sõÂdlo (adresu) vlastnõÂka stavby,
parcelnõÂ cÏõÂsla pozemku podle vyÂpisu z katastru
nemovitostõÂ s uvedenõÂm vlastnickyÂch nebo jinyÂch
praÂv k tomuto pozemku a uÂdaje o rozhodnutõÂch
o stavbeÏ, a pokud se rozhodnutõÂ nezachovala, alesponÏ pravdeÏpodobnyÂ rok dokoncÏenõÂ stavby,
b) technickyÂ popis stavby a jejõÂho vybavenõÂ,
c) situacÏnõÂ vyÂkres a zjednodusÏeneÂ vyÂkresy skutecÏneÂho provedenõÂ stavby v rozsahu a podrobnostech
odpovõÂdajõÂcõÂch druhu a uÂcÏelu stavby s popisem
zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ vsÏech prostoruÊ a mõÂstnostõÂ,
d) technickeÂ parametry (rozmeÏry objektuÊ, sveÏtlosti
potrubõÂ, tlakoveÂ pomeÏry, materiaÂly vcÏetneÏ jejich
opotrÏebenõÂ a neteÏsnostõÂ, deÂlky, sklony, vyÂsÏkoveÂ
koÂty dna, odbocÏek, poklopuÊ, stanicÏenõÂ sÏachet, odbocÏek, popis apod.),
e) druh materiaÂlu rozvodu a druh naÂteÏruÊ nebo vyÂ-

(4) VyÂkresovaÂ dokumentace podle odstavce 1
muÊzÏe byÂt zpracovaÂna v digitaÂlnõÂ formeÏ a pruÊbeÏzÏneÏ se
upravuje podle skutecÏnostõÂ zjisÏteÏnyÂch prÏi provozovaÂnõÂ
vodovodu nebo kanalizace.
§ 11
ProvoznõÂ denõÂk
(1) V provoznõÂm denõÂku se zaznamenaÂvajõÂ dennõÂ
provoznõÂ zaÂznamy z jednotlivyÂch soucÏaÂstõÂ vodovodu
nebo kanalizace (naprÏ. z cÏerpacõÂ stanice nebo vodojemu).
(2) DennõÂ provoznõÂ zaÂznamy podle odstavce 1
mohou byÂt nahrazeny pruÊbeÏzÏnyÂmi pocÏõÂtacÏovyÂmi vyÂstupy automatizovaneÂ soustavy rÏõÂzenõÂ.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â LEZÏITOSTI ZÏA
Â DOSTI O POVOLENIÂ
NA
Â NIÂ VODOVODU
K PROVOZOVA
NEBO KANALIZACE
(K § 6 odst. 10 zaÂkona)
§ 12
(1) ZÏaÂdost o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vodovodu
nebo kanalizace se podaÂvaÂ na tiskopise uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 11.
(2) K zÏaÂdosti se prÏiklaÂdaÂ:
a) uÂrÏedneÏ oveÏrÏenaÂ kopie zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ
k provozovaÂnõÂ zÏivnosti v oboru ¹ProvozovaÂnõÂ vodovoduÊ a kanalizacõÂ pro verÏejnou potrÏebuª podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,9)

) CÏSN EN 25667 ± 1 Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ ± cÏaÂst 1: Pokyny pro naÂvrh programu odbeÏru vzorkuÊ.
CÏSN EN 25667 ± 2 Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ ± cÏaÂst 2: Pokyny pro zpuÊsob odbeÏru vzorkuÊ.
CÏSN ISO 5667 ± 3 Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ:
± CÏaÂst 3: Pokyny pro konzervaci vzorkuÊ a manipulaci s nimi,
± CÏaÂst 10: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ odpadnõÂch vod,
± CÏaÂst 13: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ kaluÊ z cÏistõÂren a uÂpraven vod,
± CÏaÂst 14: Pokyny k zabezpecÏovaÂnõÂ jakosti odbeÏru vzorkuÊ vod a manipulace s nimi.
8
) § 59 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
7

9

) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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b) kopie smlouvy, poprÏõÂpadeÏ kopie smlouvy
o smlouveÏ budoucõÂ, kterou uzavrÏela osoba podaÂvajõÂcõÂ zÏaÂdost s vlastnõÂkem vodovodu nebo kanalizace na provozovaÂnõÂ jeho vodovodu nebo kanalizace,
c) identifikacÏnõÂ cÏõÂsla uvedenaÂ ve vybranyÂch uÂdajõÂch
z majetkoveÂ evidence podle § 6 pro vodovody
nebo kanalizace, kteryÂch se povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace tyÂkaÂ.
(3) Shodu majetku uvedeneÂho ve smlouveÏ podle
odstavce 2 põÂsm. b) s identifikacÏnõÂmi cÏõÂsly podle odstavce 2 põÂsm. c) potvrzuje vlastnõÂk vodovodu nebo
kanalizace.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â LEZÏITOSTI SMLOUVY O DODA
Â VCE VODY
NA
Â LEZÏITOSTI SMLOUVY O ODVA
Â DEÏNIÂ
A NA
Â
ODPADNICH VOD
(K § 8 odst. 12 zaÂkona)
§ 13
(1) Smlouva o dodaÂvce vody musõÂ obsahovat:
a) adresu stavby nebo pozemku prÏipojeneÂ prÏõÂpojkou
na vodovod,
b) limit dodaÂvaneÂ vody, vcÏetneÏ mnozÏstvõÂ urcÏujõÂcõÂho
kapacitu vodomeÏru nebo profil prÏõÂpojky,
c) zpuÊsob zjisÏt'ovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ odebõÂraneÂ vody, jakost
dodaÂvaneÂ vody,
d) zpuÊsob stanovenõÂ ceny, vcÏetneÏ zpuÊsobu jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ,
e) zpuÊsob fakturace a plateb,
f) dobu plneÏnõÂ.
(2) Smlouva o odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod musõÂ obsahovat:
a) adresu stavby nebo pozemku prÏipojeneÂ prÏõÂpojkou
na kanalizaci,
b) limit odvaÂdeÏneÂ odpadnõÂ vody,
c) mnozÏstvõÂ sraÂzÏkoveÂ vody s jejõÂm vyÂpocÏtem,
d) zpuÊsob zjisÏt'ovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ odvaÂdeÏnyÂch odpadnõÂch vod,
e) mõÂru a bilanci znecÏisÏteÏnõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch
vod,
f) zpuÊsob stanovenõÂ ceny, vcÏetneÏ zpuÊsobu jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ,
g) zpuÊsob fakturace a plateb,
h) dobu plneÏnõÂ.

Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â HRADY ZTRA
ÂT
Ê SOB VYÂPOCÏTU NA
ZPU
Â VNEÏNEÂM ODBEÏRU VODY
Ï I NEOPRA
PR
Â VNEÏNEÂM VYPOUSÏTEÏNIÂ
NEBO NEOPRA
ODPADNIÂCH VOD
(K § 10 odst. 3 zaÂkona)
§ 14
(1) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatel, pokud tak stanovõÂ smlouva uzavrÏenaÂ podle § 8 odst. 2 zaÂkona prÏi vyÂpocÏtu naÂhrady
ztraÂt za neopraÂvneÏnyÂ odbeÏr vody z vodovodu (§ 10
odst. 1 zaÂkona) nebo za neopraÂvneÏneÂ vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod do kanalizace (§ 10 odst. 2 zaÂkona), posoudõÂ podmõÂnky dodaÂvky vody a vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod odbeÏratele. Pokud se nezmeÏnily podmõÂnky
odbeÏru, vychaÂzõÂ vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace,
poprÏõÂpadeÏ provozovatel z odbeÏru nameÏrÏeneÂho ve srovnatelneÂm obdobõÂ. Nelze-li vyuzÏõÂt prÏedchozõÂho meÏrÏenõÂ,
vychaÂzõÂ se ze smeÏrnyÂch cÏõÂsel rocÏnõÂ potrÏeby vody podle
prÏõÂlohy cÏ. 12.
(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 veÏty
druheÂ a trÏetõÂ, provede provozovatel odbornyÂ vyÂpocÏet
podle § 27 a 29. V prÏõÂpadech, kde se prokaÂzÏe odbeÏr
nebo vypousÏteÏnõÂ nesouvisejõÂcõÂ s druhem a kapacitou
cÏinnosti realizovaneÂ v napojeneÂ nemovitosti (naprÏ.
v cÏase vymezitelnou neohlaÂsÏenou havaÂriõÂ prÏõÂpojky
nebo vnitrÏnõÂho vodovodu nebo vnitrÏnõÂ kanalizace), vypocÏõÂtaÂvaÂ se mnozÏstvõÂ vody ve vazbeÏ na technickeÂ mozÏnosti uÂniku dodaÂvaneÂ vody nebo technickeÂ mozÏnosti
vypousÏteÏnõÂ vody.
(3) NaÂhradu ztraÂty za mnozÏstvõÂ odvedenyÂch sraÂzÏkovyÂch vod stanovõÂ vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatel vyÂpocÏtem mnozÏstvõÂ podle § 31 odst. 1.
(4) NaÂhradu ztraÂty za vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
odbeÏratele v rozporu s kanalizacÏnõÂm rÏaÂdem stanovõÂ
vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatel podle prokaÂzanyÂch võÂcenaÂkladuÊ zpuÊsobenyÂch
a) prÏekrocÏenõÂm nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ
vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod stanovenyÂch v kanalizacÏnõÂm rÏaÂdu a
b) vlivem prÏõÂmyÂch naÂsledkuÊ na kanalizacÏnõÂ stoku a na
cÏistõÂrnu odpadnõÂch vod.
Â ST SEDMA
Â
CÏ A
TECHNICKEÂ POZÏADAVKY NA STAVBU
Ê
VODOVODU
(K § 11 odst. 2 zaÂkona)
§ 15
(1) RozvodnaÂ vodovodnõÂ sõÂt' a potrubõÂ zaÂsobnõÂch
rÏaduÊ se navrhuje na maximaÂlnõÂ hodinovou potrÏebu
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vody. PotrubõÂ ostatnõÂch vodovodnõÂch rÏaduÊ se navrhuje
na maximaÂlnõÂ dennõÂ potrÏebu vody.
(2) VodovodnõÂ potrubõÂ vodovodu se navrhuje podle normovyÂch hodnot.10)
(3) VodovodnõÂ potrubõÂ vodovodu se nesmõÂ propojovat s potrubõÂm uzÏitkoveÂ a provoznõÂ vody a ani
s vodovodnõÂm potrubõÂm z jineÂho zdroje vody, kteryÂ
by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodnõÂho
systeÂmu.
(4) MaximaÂlnõÂ prÏetlak v nejnizÏsÏõÂch mõÂstech vodovodnõÂ sõÂteÏ kazÏdeÂho tlakoveÂho paÂsma nesmõÂ prÏevysÏovat
hodnotu 0,6 MPa. V oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech se muÊzÏe
zvyÂsÏit na 0,7 MPa.
(5) PrÏi zaÂstavbeÏ do dvou nadzemnõÂch podlazÏõÂ
hydrodynamickyÂ prÏetlak v rozvodneÂ sõÂti musõÂ byÂt
v mõÂsteÏ napojenõÂ vodovodnõÂ prÏõÂpojky nejmeÂneÏ
0,15 MPa. PrÏi zaÂstavbeÏ nad dveÏ nadzemnõÂ podlazÏõÂ nejmeÂneÏ 0,25 MPa.
(6) VodovodnõÂ potrubõÂ musõÂ byÂt chraÂneÏno proti
vneÏjsÏõÂ a vnitrÏnõÂ korozi s ohledem na vlastnosti trubnõÂho
materiaÂlu, jakost dopravovaneÂ vody a prostrÏedõÂ, ve ktereÂm bude potrubõÂ ulozÏeno.
(7) VodovodnõÂ potrubõÂ do vnitrÏnõÂho pruÊmeÏru
200 mm se navrhuje v podeÂlneÂm sklonu nejmeÂneÏ
3 ½, od vnitrÏnõÂho pruÊmeÏru 250 mm do vnitrÏnõÂho pruÊmeÏru 500 mm ve sklonu nejmeÂneÏ 1 ½ a potrubõÂ vnitrÏnõÂho pruÊmeÏru 600 mm a veÏtsÏõÂm ve sklonu nejmeÂneÏ
0,5 ½.
(8) VodomeÏrnaÂ sÏachta musõÂ byÂt zabezpecÏena proti
vniknutõÂ necÏistot, podzemnõÂ a povrchoveÂ vody a musõÂ
byÂt odveÏtraÂna a prÏõÂstupnaÂ.
(9) SÏachty na vodovodnõÂm potrubõÂ musõÂ byÂt provedeny tak, aby armatury v nich umõÂsteÏneÂ byly dostatecÏneÏ chraÂneÏny prÏed mrazem.
(10) VodoteÏsnost vodovodnõÂho potrubõÂ se prokazuje tlakovou zkousÏkou podle normovyÂch hodnot.11)
(11) VodoteÏsnost vodovodnõÂch naÂdrzÏõÂ se prokazuje zkousÏkou vodoteÏsnosti podle normovyÂch hodnot.12)
(12) PozÏadavky na materiaÂly, pouzÏõÂvaneÂ chemikaÂlie a vyÂrobky prÏichaÂzejõÂcõÂ do prÏõÂmeÂho styku s pitnou
vodou jsou stanoveny zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.13)
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O DDIÂ L P RVN IÂ
POZÏADAVKY NA CÏISÏTEÏNIÂ ODPADNIÂCH VOD
Ê NA PROJEKTOVOU
VCÏETNEÏ POZÏADAVKU
DOKUMENTACI, VYÂSTAVBU A PROVOZ
CÏISTIÂREN ODPADNIÂCH VOD
(K § 12 odst. 1 zaÂkona)
§ 16
Pro uÂcÏely teÂto cÏaÂsti se rozumõÂ
a) meÏstskyÂmi odpadnõÂmi vodami splasÏkoveÂ (domovnõÂ) odpadnõÂ vody nebo smeÏs teÏchto vod a pruÊmyslovyÂch odpadnõÂch vod a poprÏõÂpadeÏ sraÂzÏkovyÂch vod (daÂle jen ¹odpadnõÂ vodyª),
b) splasÏkovyÂmi odpadnõÂmi vodami odpadnõÂ vody
z obytnyÂch budov a budov, v nichzÏ jsou poskytovaÂny sluzÏby, ktereÂ vznikajõÂ prÏevaÂzÏneÏ jako produkt
lidskeÂho metabolismu a cÏinnostõÂ v domaÂcnostech,
c) aglomeracõÂ oblast, v nõÂzÏ jsou obyvateleÂ nebo hospodaÂrÏskaÂ cÏinnost koncentrovaÂny natolik, zÏe meÏstskeÂ odpadnõÂ vody jsou shromazÏd'ovaÂny a odvaÂdeÏny do meÏstskeÂ cÏistõÂrny odpadnõÂch vod nebo
do spolecÏneÂho mõÂsta vypousÏteÏnõÂ,
d) sbeÏrnyÂm systeÂmem systeÂm kanalizacÏnõÂch stok
shromazÏd'ujõÂcõÂ a odvaÂdeÏjõÂcõÂ odpadnõÂ vody,
e) populacÏnõÂm ekvivalentem (jednõÂm ekvivalentnõÂm
obyvatelem) mõÂra znecÏisÏteÏnõÂ vyjaÂdrÏenaÂ organickyÂm biologicky odbouratelnyÂm zatõÂzÏenõÂm s peÏtidennõÂ biochemickou spotrÏebou kyslõÂku 60 g kyslõÂku/den,
f) primaÂrnõÂm cÏisÏteÏnõÂm cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
v prvnõÂm stupni fyzikaÂlnõÂm nebo chemickyÂm postupem zahrnujõÂcõÂm sedimentaci nerozpusÏteÏnyÂch
laÂtek nebo dalsÏõÂ postupy, prÏi kteryÂch se organickeÂ
biologicky odbouratelneÂ zatõÂzÏenõÂ s peÏtidennõÂ biochemickou spotrÏebou kyslõÂku vstupujõÂcõÂ vody snizÏuje prÏed vypousÏteÏnõÂm nejmeÂneÏ o 20 % a obsah
suspendovanyÂch laÂtek vstupujõÂcõÂ vody se snizÏuje
nejmeÂneÏ o 50 %,
g) sekundaÂrnõÂm cÏisÏteÏnõÂm cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod ve
druheÂm stupni postupy zahrnujõÂcõÂmi biologickeÂ
procesy jako aktivace, cÏisÏteÏnõÂ biologickyÂmi filtry
nebo jineÂ rovnocenneÂ procesy,
h) dalsÏõÂm stupneÏm cÏisÏteÏnõÂ dodatecÏneÂ zpuÊsoby cÏisÏteÏnõÂ
odpadnõÂ vody umozÏnÏujõÂcõÂ vysÏsÏõÂ stupenÏ cÏisÏteÏnõÂ,

) CÏSN 755401 NavrhovaÂnõÂ vodovodnõÂch potrubõÂ.
TNV 755402 VyÂstavba vodovodnõÂch potrubõÂ.
11
) CÏSN 75 5911 TlakoveÂ zkousÏky vodovodnõÂho a zaÂvlahoveÂho potrubõÂ.
12
) CÏSN 75 0905 ZkousÏky vodoteÏsnosti vodovodnõÂch a kanalizacÏnõÂch naÂdrzÏõÂ.
10

13

) VyhlaÂsÏka cÏ. 37/2001 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky prÏichaÂzejõÂcõÂ do prÏõÂmeÂho styku s vodou a na uÂpravu vody.

ktereÂho nelze dosaÂhnout primaÂrnõÂm a sekundaÂrnõÂm cÏisÏteÏnõÂm,
i) prÏimeÏrÏenyÂm cÏisÏteÏnõÂm cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod jakyÂmkoliv postupem nebo systeÂmem znesÏkodnÏovaÂnõÂ, ktereÂ zajisÏt'uje ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
j) kalem smeÏs vody a pevnyÂch laÂtek oddeÏlenaÂ prÏirozenyÂmi nebo umeÏlyÂmi procesy z odpadnõÂch
vod,
k) vodnõÂm recipientem kazÏdyÂ vodnõÂ uÂtvar, do neÏhozÏ
vyuÂst'ujõÂ vody nebo odpadnõÂ vody.
§ 17
(1) NaÂvrh na vyÂstavbu nebo rekonstrukci cÏistõÂrny
odpadnõÂch vod (daÂle jen ¹naÂvrhª) vychaÂzõÂ z pruÊzkumu
soucÏasneÂho a vyÂhledoveÂho stavu vsÏech aglomeracõÂ, ze
kteryÂch mohou prÏiteÂkat sbeÏrnyÂm systeÂmem odpadnõÂ
vody do cÏistõÂrny odpadnõÂch vod.
(2) NaÂvrh se zpracovaÂvaÂ podle podkladuÊ platnyÂch
k datu, ve ktereÂm maÂ byÂt cÏistõÂrna odpadnõÂch vod plneÏ
vytõÂzÏena.
(3) PrÏi zpracovaÂnõÂ naÂvrhu jednotlivyÂch technologickyÂch objektuÊ cÏistõÂrny odpadnõÂch vod a zpuÊsobu cÏisÏteÏnõÂ se vychaÂzõÂ zejmeÂna
a) ze splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na jakost vycÏisÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy14) a pozÏadavky vodopraÂvnõÂho uÂrÏadu,
b) z pozÏadavkuÊ vodopraÂvnõÂho uÂrÏadu na ovlivneÏnõÂ
vodnõÂho recipientu vypousÏteÏnõÂm vycÏisÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod,
c) z komplexnõÂho rÏesÏenõÂ sbeÏrneÂho systeÂmu v naÂvaznosti na objekt cÏistõÂrny odpadnõÂch vod,
d) z normovyÂch hodnot.15)
(4) NaÂvrh nesmõÂ byÂt na uÂjmu verÏejneÂmu
zdravõÂ,16) zejmeÂna pokud jde o omezenõÂ hluku, vibracõÂ
a zamezenõÂ prÏenosu infekce.
(5) PrÏi rozhodovaÂnõÂ mezi võÂce variantami musõÂ
naÂvrh rÏesÏenõÂ vychaÂzet z optimaÂlnõÂch investicÏnõÂch a provoznõÂch naÂkladuÊ ve vztahu k pozÏadovaneÂ jakosti vycÏisÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod.
(6) NenõÂ-li vybudovaÂnõÂ sbeÏrneÂho systeÂmu vhodneÂ
proto, zÏe by neprÏinesl ekologickyÂ uzÏitek nebo by byl
neekonomickyÂ, pouzÏije se prÏimeÏrÏeneÂho cÏisÏteÏnõÂ dosahujõÂcõÂho teÂzÏe uÂrovneÏ ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
(7) SoucÏaÂstõÂ naÂvrhu je
a) stanovenõÂ zpuÊsobu teÏzÏenõÂ, odstranÏovaÂnõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ nebo znesÏkodnÏovaÂnõÂ vsÏech zachycenyÂch od-

14
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padnõÂch produktuÊ prÏi cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
(shrabky, kal apod.),
b) zpuÊsob odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod vzniklyÂch manipulacõÂ na cÏistõÂrneÏ odpadnõÂch vod zpeÏt do cÏistõÂrenskeÂho procesu (naprÏ. kalovaÂ voda).
§ 18
(1) MnozÏstvõÂ bezdesÏtnyÂch odpadnõÂch vod prÏiteÂkajõÂcõÂch do cÏistõÂrny odpadnõÂch vod se stanovõÂ prÏedevsÏõÂm podle prÏõÂmeÂho meÏrÏenõÂ se zohledneÏnõÂm budoucõÂho
vyÂvoje spotrÏeby vody nebo podle normovyÂch hodnot.15)
(2) U stokoveÂ sõÂteÏ jednotneÂ soustavy se jako maximaÂlnõÂ prÏõÂtok do cÏistõÂrny odpadnõÂch vod pouzÏije objem zrÏedeÏnyÂch odpadnõÂch vod prÏiteÂkajõÂcõÂch do cÏistõÂrny
odpadnõÂch vod po odlehcÏenõÂ za poslednõÂ odlehcÏovacõÂ
komorou prÏed cÏistõÂrnou odpadnõÂch vod.
(3) PrÏõÂtok odpadnõÂch vod prÏivaÂdeÏnyÂch za desÏteÏ do
biologickeÂ cÏaÂsti cÏistõÂrny odpadnõÂch vod se navrhuje
tak, aby nebyl veÏtsÏõÂ nezÏ hodnota 1,2 Qh u cÏistõÂren do
5000 ekvivalentnõÂch obyvatel a nezÏ hodnota 2 Qd ± QB
u cÏistõÂren odpadnõÂch vod pro võÂce nezÏ 5000 ekvivalentnõÂch obyvatel, pokud nenõÂ odlisÏneÏ navrhovaÂna biologickaÂ cÏaÂst, vcÏetneÏ dosazovacõÂ naÂdrzÏe. JestlizÏe maximaÂlnõÂ prÏõÂtok muÊzÏe zpuÊsobit prÏetõÂzÏenõÂ objektuÊ mechanickeÂho cÏisÏteÏnõÂ (cÏesle, lapaÂk põÂsku, usazovacõÂ naÂdrzÏ),
navrhne se pro zachycenõÂ prÏõÂtokoveÂ vlny za desÏteÏ vyrovnaÂvacõÂ naÂdrzÏ.
(4) ZnecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod prÏiteÂkajõÂcõÂch do cÏistõÂrny odpadnõÂch vod se stanovõÂ na zaÂkladeÏ pruÊzkumu
s prÏesneÏ stanovenou metodikou odbeÏruÊ vzorkuÊ, vyÂsledkuÊ chemickyÂch rozboruÊ odpadnõÂch vod a na zaÂkladeÏ dalsÏõÂch uÂdajuÊ (zejmeÂna pocÏtu prÏipojenyÂch obyvatel, charakteru a kapacity pruÊmysloveÂ vyÂroby).
(5) PruÊmeÏrnyÂ bezdesÏtnyÂ dennõÂ prÏõÂtok Q24 je vyÂchozõÂ hodnotou k urcÏenõÂ pruÊmeÏrnyÂch hodnot prÏivaÂdeÏneÂho znecÏisÏteÏnõÂ v odpadnõÂch vodaÂch, podle kteryÂch se
navrhujõÂ technologickeÂ objekty cÏistõÂrny odpadnõÂch
vod, ve kteryÂch parametry naÂvrhu obsahujõÂ uÂdaj vztazÏenyÂ na den, staÂrÏõÂ kalu, produkce kalu, produkce põÂsku,
produkce bioplynu apod.
(6) DennõÂ prÏõÂtok Qv je vyÂchozõÂ hodnotou k navrhovaÂnõÂ technologickyÂch objektuÊ cÏistõÂrny odpadnõÂch
vod, u nichzÏ naÂvrhoveÂ parametry jsou: hydraulickeÂ zatõÂzÏenõÂ, doba zdrzÏenõÂ, doba kontaktu, recirkulacÏnõÂ pomeÏr apod.
(7) TechnologickeÂ objekty cÏistõÂrny odpadnõÂch vod

) ZaÂkon cÏ. 254/2001 Sb.
) CÏSN 756401 CÏistõÂrny odpadnõÂch vod pro võÂce nezÏ 500 ekvivalentnõÂch obyvatel.
16
) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 254/2001
Sb. a zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb.
15
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podle sveÂ funkce musõÂ byÂt posouzeny na maximaÂlnõÂ
hydraulickeÂ a laÂtkoveÂ zatõÂzÏenõÂ.

(6) VodoteÏsnost se prokazuje podle normovyÂch
hodnot.20)

(8) V usporÏaÂdaÂnõÂ cÏistõÂrny odpadnõÂch vod musõÂ byÂt
navrzÏen obtok celeÂ cÏistõÂrny odpadnõÂch vod, a pokud
mozÏno, obtok a naÂhradnõÂ propojenõÂ i u jednotlivyÂch
technologickyÂch objektuÊ cÏistõÂrny odpadnõÂch vod. Obtoky musõÂ byÂt zajisÏteÏny proti zneuzÏitõÂ.

(7) U jednotneÂ stokoveÂ sõÂteÏ musõÂ odlehcÏovacõÂ komory a separaÂtory spolehliveÏ rozdeÏlit pruÊtok odpadnõÂch vod v pomeÏru podle hydrotechnickeÂho vyÂpocÏtu
a bezpecÏneÏ prÏeveÂst naÂvrhovyÂ pruÊtok do cÏistõÂrny odpadnõÂch vod.

(9) Pro navrhovaÂnõÂ plynoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ cÏistõÂren odpadnõÂch vod platõÂ normoveÂ hodnoty.17)

(8) PrÏi sklonu potrubõÂ do 10 ½ muÊzÏe byÂt vyÂsÏkovaÂ
odchylka v ulozÏenõÂ stoky nejvyÂsÏe ± 10 mm, prÏi sklonu
nad 10 ½ ± 30 mm oproti koÂteÏ dna urcÏeneÂ projektovou
dokumentacõÂ. Na potrubõÂ nesmõÂ vzniknout protisklon.

(10) Pro provoz hygienickyÂch zarÏõÂzenõÂ v cÏistõÂrneÏ
odpadnõÂch vod musõÂ byÂt k dispozici pitnaÂ voda.
(11) PruÊtoky Q uvedeneÂ v odstavcõÂch 3, 5 a 6 jsou
stanoveny normovyÂmi hodnotami.15)

(9) PrÏõÂmeÂ uÂseky stok mezi dveÏma sÏachtami mohou mõÂt smeÏrovou odchylku od prÏõÂmeÂho smeÏru prÏi
vnitrÏnõÂm pruÊmeÏru do 500 mm vcÏetneÏ, nejvyÂsÏe
50 mm, u veÏtsÏõÂch vnitrÏnõÂch pruÊmeÏruÊ nejvyÂsÏe 80 mm.

O DD IÂ L D RUH YÂ
POZÏADAVKY NA PROJEKTOVOU
DOKUMENTACI, VYÂSTAVBU A PROVOZ
STOKOVEÂ SIÂTEÏ

§ 20
Provoz stokoveÂ sõÂteÏ a cÏistõÂren odpadnõÂch vod se
rÏõÂdõÂ normovyÂmi hodnotami.21)

§ 19

Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A

(1) OdvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod18) se navrhuje podle
zjisÏteÏneÂho mnozÏstvõÂ odpadnõÂch vod a podle soustavy
stokoveÂ sõÂteÏ; jednotnaÂ stokovaÂ sõÂt' slouzÏõÂ ke spolecÏneÂmu
odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch a sraÂzÏkovyÂch vod, oddõÂlnaÂ stokovaÂ sõÂt' je tvorÏena stokovou sõÂtõÂ k samostatneÂmu odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod a sõÂtõÂ k samostatneÂmu odvaÂdeÏnõÂ
sraÂzÏkovyÂch vod.

UKAZATELEÂ JAKOSTI SUROVEÂ VODY
ODEBIÂRANEÂ Z POVRCHOVYÂCH VODNIÂCH
Ê NEBO Z PODZEMNIÂCH VODNIÂCH
ZDROJU
Ê PRO UÂCÏELY UÂPRAVY NA VODU
ZDROJU
PITNOU
(K § 13 odst. 5 zaÂkona)

(2) PrÏi vypracovaÂnõÂ naÂvrhu a vyÂstavbeÏ stokovyÂch
sõÂtõÂ se postupuje podle normovyÂch hodnot.19)

§ 21

(4) StokovaÂ sõÂt' se navrhuje jako gravitacÏnõÂ, tlakovaÂ, podtlakovaÂ nebo jejich kombinace.

(1) UkazateleÂ jakosti vody odebraneÂ z povrchovyÂch vodnõÂch zdrojuÊ nebo podzemnõÂch vodnõÂch zdrojuÊ
pro uÂcÏely uÂpravy na vodu pitnou (daÂle jen ¹surovaÂ
vodaª) a jejich meznõÂ hodnoty pro jednotliveÂ kategorie
standardnõÂch metod uÂpravy suroveÂ vody na vodu pitnou, vcÏetneÏ jejich definic, jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 13.

(5) Stoky a objekty na stokaÂch se navrhujõÂ a provaÂdeÏjõÂ jako vodoteÏsneÂ konstrukce. Spoje trub musõÂ byÂt
vodoteÏsneÂ.

(2) Ukazatele suroveÂ vody podle odstavce 1 se
zjisÏt'ujõÂ postupem, kteryÂ splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ
v prÏõÂloze cÏ. 14.

(3) StokoveÂ sõÂteÏ se navrhujõÂ s ohledem na dlouhodobou zÏivotnost stokoveÂ sõÂteÏ, obtõÂzÏnost sanacÏnõÂch
pracõÂ a na vyÂhledovyÂ stav odkanalizovaneÂho uÂzemõÂ.

) CÏSN 75 6415 PlynoveÂ hospodaÂrÏstvõÂ cÏistõÂren odpadnõÂch vod.

17
18

) § 38 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
) CÏSN 75 6101 StokoveÂ sõÂteÏ a kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky.
CÏSN EN 752 VenkovnõÂ systeÂmy stokovyÂch sõÂtõÂ a kanalizacÏnõÂch prÏõÂpojek ± cÏaÂst 1 ± 6.
CÏSN EN 1091 VenkovnõÂ podtlakoveÂ systeÂmy stokovyÂch sõÂtõÂ.
CÏSN EN 1671 VenkovnõÂ tlakoveÂ systeÂmy stokovyÂch sõÂtõÂ.
20
) CÏSN EN 1610 ProvaÂdeÏnõÂ stok a kanalizacÏnõÂch prÏõÂpojek a jejich zkousÏenõÂ.
CÏSN 75 6909 ZkousÏky vodoteÏsnosti stok.
CÏSN 75 0905 ZkousÏky vodoteÏsnosti vodaÂrenskyÂch a kanalizacÏnõÂch naÂdrzÏõÂ.
21
) CÏSN EN 752 ± 7 VenkovnõÂ systeÂmy stokovyÂch sõÂtõÂ a kanalizacÏnõÂch prÏõÂpojek ± cÏaÂst 7: Provoz a uÂdrzÏba.
TNV 75 6925 Obsluha a uÂdrzÏba stokovyÂch sõÂtõÂ.
TNV 75 6930 Obsluha a uÂdrzÏba cÏistõÂren odpadnõÂch vod.
19

(3) MinimaÂlnõÂ cÏetnost odbeÏruÊ vzorkuÊ a rozsah
analyÂz suroveÂ vody jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 9 tabulkaÂch 5 a 6.
(4) KrajskeÂmu uÂrÏadu prÏedaÂvaÂ provozovatel vyÂsledky rozboruÊ v digitaÂlnõÂ formeÏ stanoveneÂ Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ (daÂle jen ¹ministerstvoª) prostrÏednictvõÂm spraÂvce prÏõÂslusÏneÂho povodõÂ22) jedenkraÂt rocÏneÏ
vzÏdy do 31. brÏezna za prÏedchaÂzejõÂcõÂ rok v rozsahu prÏõÂlohy cÏ. 9 tabulek 1 a 3.
§ 22
(1) SurovaÂ voda se odebõÂraÂ prÏedevsÏõÂm z vodnõÂch
zdrojuÊ, ktereÂ se v prÏirozeneÂm stavu svyÂm fyzikaÂlnõÂm,
chemickyÂm, mikrobiologickyÂm, poprÏ. biologickyÂm
slozÏenõÂm a vlastnostmi co nejvõÂce blõÂzÏõÂ pozÏadavkuÊm
na pitnou vodu. PrÏi rozhodovaÂnõÂ mezi neÏkolika mozÏnyÂmi vodnõÂmi zdroji se vychaÂzõÂ z optimaÂlnõÂch investicÏnõÂch a provoznõÂch naÂkladuÊ ve vztahu ke slozÏitosti
technologie uÂpravy a naÂrocÏnosti na dopravu vody. PrÏi
vyÂbeÏru vodnõÂho zdroje se hodnotõÂ i vyuzÏitelnaÂ vydatnost vodnõÂho zdroje, mozÏnost ochrany jakosti vody ve
vodnõÂm zdroji, potenciaÂlnõÂ kontaminace vody a dalsÏõÂ
mõÂstnõÂ podmõÂnky.
(2) Pro zarÏazenõÂ do kategorie se vzorky povrchoveÂ vody odebõÂrajõÂ v mõÂsteÏ prÏed jejõÂ dopravou do
uÂpravny.
(3) SurovaÂ voda se rozdeÏluje podle limitnõÂch hodnot do trÏõÂ kategoriõÂ A1, A2 a A3 odpovõÂdajõÂcõÂch standardnõÂm metodaÂm uÂpravy podle prÏõÂlohy cÏ. 13 tabulky cÏ. 2.
(4) ZarÏazenõÂ suroveÂ vody do kategorie uvedeneÂ
v odstavci 3 provaÂdõÂ provozovatel podle vyhodnocenõÂ
ukazateluÊ jakosti suroveÂ vody, ktereÂ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 13; smeÏrneÂ a mezneÂ hodnoty pro posouzenõÂ
jakosti suroveÂ vody v teÏchto tabulkaÂch neuvedeneÂ urcÏõÂ
provozovatel individuaÂlneÏ podle uÂcÏinnosti technologie
na efekt uÂpravy v souladu se stanoviskem prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.23)
(5) Pro noveÂ zarÏazenõÂ suroveÂ povrchoveÂ vody do
kategoriõÂ uvedenyÂch v odstavci 3 se vychaÂzõÂ z minimaÂlneÏ 12 vzorkuÊ odebranyÂch v pruÊbeÏhu dvou let.
OptimaÂlnõÂ pocÏet vzorkuÊ cÏinõÂ 24 ± 36.
§ 23
(1) Pro vyÂbeÏr noveÂho zdroje suroveÂ vody se
kromeÏ ukazateluÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 13 pouzÏijõÂ
dalsÏõÂ ukazateleÂ uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 9 tabulce 2.
(2) Pro posouzenõÂ soucÏasneÂ a vyÂhledoveÂ jakosti
suroveÂ vody ve zdroji povrchoveÂ vody se pro urcÏenõÂ

22

) § 54 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.

23

CÏaÂstka 161

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 428 / 2001

Strana 9074

) § 4 odst. 4 zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb.

zpuÊsobu technologie uÂpravy vody provaÂdõÂ pruÊzkum
i za mimorÏaÂdnyÂch pruÊtokovyÂch pomeÏruÊ a vyhodnocenõÂ
s ohledem na mozÏneÂ znecÏisÏt'ovatele v povodõÂ. ZaÂrovenÏ
se provedou zkousÏky upravitelnosti teÂto vody jako
podklad pro naÂvrh urcÏenõÂ standardnõÂ metody uÂpravy
vody.
Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
Â LEZÏITOSTI KANALIZACÏNIÂHO R
Â DU
ÏA
NA
Ï
Ê
A POZADAVKY NA ROZBOR VZORKU
ODPADNIÂCH VOD
(K § 14 odst. 5 zaÂkona)
O DDIÂ L P RVN IÂ
Â LEZÏITOSTI KANALIZACÏNIÂHO R
Â DU
ÏA
NA
§ 24
KanalizacÏnõÂ rÏaÂd obsahuje:
a) popis uÂzemõÂ, a to:
1. charakteristiku obce, jejõÂ zvlaÂsÏtnosti v naÂvaznosti na posuzovaneÂ kanalizacÏnõÂ stoky, prÏevlaÂdajõÂcõÂ charakter pruÊmyslu, odtokoveÂ pomeÏry
v obci (konfigurace uÂzemõÂ), strucÏnyÂ popis vodnõÂho recipientu, sraÂzÏkoveÂ pomeÏry, rozsah cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod v septicõÂch a shromazÏd'ovaÂnõÂ
v zÏumpaÂch,
2. cõÂle prÏõÂslusÏneÂho kanalizacÏnõÂho rÏaÂdu pro danou
lokalitu;
b) technickyÂ popis stokoveÂ sõÂteÏ, a to:
1. uvedenõÂ druhu kanalizace a technickeÂ uÂdaje
o jejõÂm rozsahu,
2. uÂdaje o situovaÂnõÂ kmenovyÂch stok,
3. vyÂcÏet odlehcÏovacõÂch komor a jejich rozmõÂsteÏnõÂ,
4. uÂdaje o pomeÏru rÏedeÏnõÂ splasÏkovyÂch vod na prÏepadech do vodnõÂho recipientu (projektovanyÂ
a skutecÏnyÂ),
5. uvedenõÂ duÊlezÏityÂch objektuÊ na kanalizaci (prÏecÏerpacõÂ stanice, shybky, proplachovacõÂ komory,
meÏrneÂ sÏachty a jejich parametry),
6. zaÂkladnõÂ hydrologickeÂ uÂdaje (intenzita a periodicita desÏt'uÊ, pruÊmeÏrnyÂ odtokovyÂ koeficient),
7. uÂdaje o pocÏtu obyvatel v obci a o pocÏtu obyvatel prÏipojenyÂch na kanalizaci,
8. uÂdaje o odbeÏru vody na osobu a den a o pocÏtu
a deÂlce kanalizacÏnõÂch prÏõÂpojek,
9. dalsÏõÂ vyÂznamneÂ uÂdaje souvisejõÂcõÂ s cõÂlem kanalizacÏnõÂho rÏaÂdu;
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c) mapovou prÏõÂlohu s vyznacÏenõÂm:
1. hlavnõÂch producentuÊ odpadnõÂch vod,
2. producentuÊ s mozÏnostõÂ vzniku havarijnõÂho znecÏisÏteÏnõÂ,
3. mõÂst pro meÏrÏenõÂ a odbeÏr vzorkuÊ,
4. odlehcÏovacõÂch komor a vyÂustnõÂch objektuÊ,
5. cÏistõÂren odpadnõÂch vod kanalizace,
6. cÏistõÂren odpadnõÂch vod a prÏedcÏisticõÂch zarÏõÂzenõÂ
odbeÏrateluÊ;
d) uÂdaje o prÏõÂslusÏneÂ cÏistõÂrneÏ odpadnõÂch vod, do ktereÂ
jsou odvedeny odpadnõÂ a sraÂzÏkoveÂ vody, a to:
1. projektovanou kapacitu cÏistõÂrny odpadnõÂch
vod,
2. soucÏasnyÂ stav cÏistõÂrny odpadnõÂch vod (bilance,
koncentrace na prÏõÂtoku a odtoku),
3. pocÏet prÏipojenyÂch obyvatel a pocÏet prÏipojenyÂch ekvivalentnõÂch obyvatel,
4. zpuÊsob rÏesÏenõÂ oddeÏlenõÂ desÏt'ovyÂch vod;
e) uÂdaje o vodnõÂm recipientu v mõÂsteÏ vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod, a to:
1. kvalitativnõÂ hodnocenõÂ,
2. pruÊtokoveÂ pomeÏry;
f) seznam laÂtek, ktereÂ nejsou odpadnõÂmi vodami a jejichzÏ vniknutõÂ do kanalizace musõÂ byÂt zabraÂneÏno
v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem;24)
g) stanovenõÂ nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ v souladu s prÏõÂlohou cÏ. 15 a nejvysÏsÏõÂho prÏõÂpustneÂho
mnozÏstvõÂ pruÊmyslovyÂch odpadnõÂch vod vypousÏteÏnyÂch do kanalizace pro jednotliveÂ odbeÏratele; toto
ustanovenõÂ se netyÂkaÂ splasÏkovyÂch odpadnõÂch vod
(§ 16 põÂsm. b);
h) zpuÊsob a cÏetnost meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ odpadnõÂch vod
a zpuÊsob meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ sraÂzÏkovyÂch vod u odbeÏrateluÊ;
i) opatrÏenõÂ prÏi poruchaÂch a havaÂriõÂch kanalizace,
v prÏõÂpadech zÏivelnõÂch pohrom a jinyÂch mimorÏaÂdnyÂch situacõÂ;
j) dalsÏõÂ podmõÂnky pro vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod do
kanalizace a kontrolu mõÂry jejich znecÏisÏteÏnõÂ, zejmeÂna mõÂsta odbeÏruÊ vzorkuÊ, cÏetnost odbeÏruÊ
vzorkuÊ odpadnõÂ vody, rozsah a cÏetnost analyÂz
provaÂdeÏnyÂch odbeÏratelem, analytickeÂ metody
pro stanovenõÂ ukazateluÊ mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod a zpuÊsob a uÂcÏinnost prÏedcÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod vypousÏteÏnyÂch do kanalizace odbeÏratelem;
k) zpuÊsob kontroly dodrzÏovaÂnõÂ kanalizacÏnõÂho rÏaÂdu.

24

) PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 254/2001 Sb.

25

) § 92 odst. 2 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
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§ 25
VlastnõÂk kanalizace je povinen zmeÏnit nebo doplnit kanalizacÏnõÂ rÏaÂd, zmeÏnõÂ-li se podmõÂnky, za kteryÂch
byl schvaÂlen.
O DD IÂ L D RUH YÂ
Ê
POZÏADAVKY NA ROZBOR VZORKU
ODPADNIÂCH VOD
§ 26
(1) KontrolnõÂ vzorky odpadnõÂch vod vypousÏteÏnyÂch kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojkou do stokoveÂ sõÂteÏ odebõÂraÂ
provozovatel za prÏõÂtomnosti odbeÏratele. Pokud se odbeÏratel, acÏ provozovatelem vyzvaÂn, k odbeÏru vzorkuÊ
nedostavõÂ, provozovatel vzorek odebere bez jeho
uÂcÏasti. CÏaÂst odebraneÂho vzorku nutnou k zajisÏteÏnõÂ paralelnõÂho rozboru nabõÂdne odbeÏrateli. O odbeÏru
vzorku sepõÂsÏe provozovatel s odbeÏratelem protokol.
(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odbeÏratelem
rozpory ve veÏci rozboruÊ vzorkuÊ odpadnõÂch vod, provaÂdõÂ rozbor kontrolnõÂch odebranyÂch vzorkuÊ odpadnõÂch vod kontrolnõÂ laboratorÏ stanovenaÂ zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem.25)
Â ST JEDENA
Â CTA
Â
CÏ A
URCÏENIÂ MNOZÏSTVIÂ ODEBRANEÂ VODY
Ï ENIÂ
BEZ MEÏR
(K § 16 odst. 5 zaÂkona)
§ 27
(1) MnozÏstvõÂ odebraneÂ vody v prÏõÂpadeÏ, zÏe nenõÂ
osazen vodomeÏr, se stanovõÂ podle smeÏrnyÂch cÏõÂsel rocÏnõÂ
potrÏeby vody uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 12.
(2) Byla-li odebranaÂ voda v prÏedchozõÂm obdobõÂ
minimaÂlneÏ 1 rok meÏrÏena, urcÏõÂ se mnozÏstvõÂ odebraneÂ
vody za obdobõÂ bez osazeneÂho vodomeÏru podle vyÂsÏe
prÏedchozõÂho odbeÏru. To platõÂ jen pro prÏõÂpad, pokud
nedosÏlo ke zmeÏnaÂm podmõÂnek u odbeÏratele.
Â ST DVA NA
Â CTA
Â
CÏ A
Ï ENIÂ
OBECNEÂ TECHNICKEÂ PODMIÂNKY MEÏR
Ï
Â
Â
MNOZSTVI DODANE VODY
(K § 17 odst. 8 zaÂkona)
§ 28
(1) Provozovatel za uÂcÏelem meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ dodaneÂ vody osadõÂ na vodovodnõÂ prÏõÂpojku odbeÏratele vo-
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domeÏr podle technickyÂch podmõÂnek odbeÏru vody, zejmeÂna podle vyÂsÏe pruÊmeÏrneÂho a maximaÂlnõÂho odbeÏru.
(2) NenõÂ-li vodomeÏr funkcÏnõÂ, urcÏõÂ se mnozÏstvõÂ
odebõÂraneÂ vody podle vyÂsÏe prÏedchozõÂho odbeÏru ve
srovnatelneÂm obdobõÂ. DosÏlo-li ke zmeÏnaÂm podmõÂnek
u odbeÏratele, stanovõÂ se mnozÏstvõÂ odebraneÂ vody podle
smeÏrnyÂch cÏõÂsel rocÏnõÂ potrÏeby vody uvedenyÂch v prÏõÂloze
cÏ. 12.
(3) PrÏi netypickyÂch odbeÏrech, kdy nelze postupovat podle odstavce 2, provede provozovatel odbornyÂ
vyÂpocÏet mnozÏstvõÂ vody potrÏebneÂho k zajisÏteÏnõÂ druhu
a kapacity cÏinnosti realizovaneÂ v napojeneÂ nemovitosti.
Lze pouzÏõÂt i uÂdaje z nemovitostõÂ se stejnyÂm nebo obdobnyÂm druhem cÏinnosti. ProkaÂzÏe-li se odbeÏr nebo
vypousÏteÏnõÂ nesouvisejõÂcõÂ s druhem a kapacitou cÏinnosti
realizovaneÂ v napojeneÂ nemovitosti (naprÏ. v cÏase vymezitelnou neohlaÂsÏenou havaÂriõÂ prÏõÂpojky nebo vnitrÏnõÂ
instalace), vypocÏõÂtaÂvaÂ se mnozÏstvõÂ vody ve vazbeÏ na
technickeÂ mozÏnosti uÂniku dodaÂvaneÂ vody nebo technickeÂ mozÏnosti vypousÏteÏnõÂ vody.
(4) JestlizÏe se prÏi prÏezkousÏenõÂ vodomeÏru zjistõÂ
v jakeÂmkoli rozsahu meÏrÏenõÂ vysÏsÏõÂ odchylka, nezÏ prÏipousÏtõÂ normovaÂ hodnota26) a po prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,27) je
povazÏovaÂn tento vodomeÏr za nefunkcÏnõÂ a postupuje se
podle odstavce 2.
Â ST T R
Â CTA
Â
Ï INA
CÏ A
Ê SOB VYÂPOCÏTU MNOZÏSTVIÂ
ZPU
VYPOUSÏTEÏNYÂCH ODPADNIÂCH
Â ZÏKOVYÂCH VOD DO KANALIZACE
A SRA
Ï ENIÂ
BEZ MEÏR
(K § 19 odst. 9 zaÂkona)
O DDIÂ L P RVN IÂ
§ 29
(1) SmeÏrnaÂ cÏõÂsla rocÏnõÂ potrÏeby vody podle druhu
spotrÏeby vody jsou uvedena v prÏõÂloze cÏ. 12.
(2) SmeÏrnaÂ cÏõÂsla rocÏnõÂ potrÏeby vody urcÏujõÂ potrÏebu pitneÂ vody a zpravidla i mnozÏstvõÂ vypousÏteÏneÂ
odpadnõÂ vody.
O DD IÂ L D RUH YÂ
Ê SOB VYÂPOCÏTU MNOZÏSTVIÂ
ZPU
VYPOUSÏTEÏNYÂCH ODPADNIÂCH VOD
Ï ENIÂ
BEZ MEÏR
§ 30
(1) NenõÂ-li provaÂdeÏno meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod do kanalizace ani meÏrÏenõÂ ode-

braneÂ vody, urcÏõÂ se mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch
vod podle smeÏrnyÂch cÏõÂsel rocÏnõÂ potrÏeby vody uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 12.
(2) Byla-li vypousÏteÏnaÂ voda v prÏedchozõÂm obdobõÂ
meÏrÏena nejmeÂneÏ 1 rok, urcÏõÂ se mnozÏstvõÂ vypousÏteÏneÂ
vody za obdobõÂ, v neÏmzÏ meÏrÏenõÂ nenõÂ provaÂdeÏno, podle
objemu vypousÏteÏneÂ vody ve srovnatelneÂm meÏrÏeneÂm
obdobõÂ. To platõÂ jen pro prÏõÂpad, pokud nedosÏlo ke
zmeÏnaÂm podmõÂnek u odbeÏratele.
(3) Pokud nelze postupovat podle odstavcuÊ 1 a 2,
provede provozovatel odbornyÂ vyÂpocÏet mnozÏstvõÂ vody
vypousÏteÏneÂho prÏi zjisÏteÏnõÂ druhu a kapacity cÏinnosti
realizovaneÂ v napojeneÂ nemovitosti. Lze pouzÏõÂt i uÂdaje
z nemovitostõÂ se stejnyÂm nebo obdobnyÂm druhem cÏinnosti. ProkaÂzÏe-li se odbeÏr nebo vypousÏteÏnõÂ nesouvisejõÂcõÂ s druhem a kapacitou cÏinnosti realizovaneÂ v napojeneÂ nemovitosti (naprÏ. v cÏase vymezitelnou neohlaÂsÏenou havaÂriõÂ prÏõÂpojky nebo vnitrÏnõÂho vodovodu nebo
vnitrÏnõÂ kanalizace), vypocÏõÂtaÂvaÂ se mnozÏstvõÂ vody ve
vazbeÏ na technickeÂ mozÏnosti uÂniku dodaÂvaneÂ vody
nebo technickeÂ mozÏnosti vypousÏteÏnõÂ vody.
Ï ET IÂ
OD DIÂ L TR
Ê SOB VYÂPOCÏTU MNOZÏSTVIÂ SRAÂZÏKOVYÂCH
ZPU
VOD ODVAÂDEÏNYÂCH DO KANALIZACE
Ï ENIÂ
BEZ MEÏR
§ 31
(1) MnozÏstvõÂ sraÂzÏkovyÂch vod odvaÂdeÏnyÂch do kanalizace bez meÏrÏenõÂ se vypocÏte podle vzorce uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 16 na zaÂkladeÏ dlouhodobeÂho uÂhrnu
sraÂzÏek v oblasti, ze ktereÂ jsou sraÂzÏkoveÂ vody odvaÂdeÏny
do kanalizace, zjisÏteÏneÂho u prÏõÂslusÏneÂ regionaÂlnõÂ pobocÏky CÏeskeÂho hydrometeorologickeÂho uÂstavu a podle
druhu a velikosti ploch nemovitostõÂ a prÏõÂslusÏnyÂch odtokovyÂch soucÏiniteluÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 16.
(2) Pro uÂcÏely vyÂpocÏtu stocÏneÂho se mnozÏstvõÂ odvedenyÂch sraÂzÏkovyÂch vod vypocÏõÂtaÂvaÂ samostatneÏ pro
kazÏdyÂ pozemek a stavbu, ze ktereÂ jsou tyto vody odvedeny prÏõÂmo prÏõÂpojkou nebo prÏes volnyÂ vyÂtok do
desÏt'oveÂ (ulicÏnõÂ) vpusti a naÂsledneÏ do kanalizace.
Â ST CÏ T R N A
Â C TA
Â
CÏ A
Ê SOB VYÂPOCÏTU PEVNEÂ SLOZÏKY
ZPU
VODNEÂHO A STOCÏNEÂHO
Ï I PLACENIÂ VE DVOUSLOZÏKOVEÂ FORMEÏ
PR
(K § 20 odst. 3 zaÂkona)
§ 32
(1) VyÂpocÏet pevneÂ slozÏky vodneÂho a stocÏneÂho prÏi

) CÏSN EN 4064 ± 1, 257807 ± staÂvajõÂcõÂ technickeÂ a metrologickeÂ pozÏadavky na vodomeÏry na studenou vodu.

26
27

) VyhlaÂsÏka cÏ. 334/2000 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na vodomeÏry na studenou vodu oznacÏovaneÂ EHS.
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§ 34

a) kapacity vodomeÏru vyjaÂdrÏeneÂ hodnotou trvaleÂho
pruÊtoku podle normoveÂ hodnoty28) zarÏazenõÂm do
zvoleneÂ kategorie, nebo

Obtoky vody prÏed vodomeÏrem, pozÏaÂrnõÂ vodovody a napojenõÂ k odbeÏru vody prÏedaneÂ mezi provozovateli (naprÏ. u skupinovyÂch vodovoduÊ) jsou posuzovaÂny individuaÂlneÏ podle konkreÂtnõÂ situace.

b) profilu vodovodnõÂ prÏõÂpojky urcÏeneÂ velikostõÂ jejõÂ
pruÊtocÏneÂ plochy zarÏazenõÂm do zvoleneÂ kategorie,
nebo

§ 35

c) mnozÏstvõÂ odebraneÂ vody zarÏazenõÂm do zvoleneÂ
kategorie,
a je uveden v prÏõÂloze cÏ. 17.
(2) PrÏi vyÂpocÏtu podle odstavce 1 põÂsm. a)
a) musõÂ osazenyÂ vodomeÏr na vodovodnõÂ prÏõÂpojce odpovõÂdat podmõÂnkaÂm odbeÏru vody na teÂto prÏõÂpojce
uvedenyÂm ve smlouveÏ podle § 8 odst. 5 zaÂkona,
b) se pouzÏije, je-li osazen vodomeÏr o vysÏsÏõÂm qp, nezÏ
odpovõÂdaÂ prÏedpoklaÂdaneÂmu beÏzÏneÂmu odbeÏru za
uÂcÏelem zajisÏteÏnõÂ pitneÂ vody dostatecÏneÂho tlaku
nebo k hasÏenõÂ pozÏaÂru, kapacita osazeneÂho vodomeÏru,
c) u odbeÏratele, u neÏhozÏ nenõÂ dodaÂvanaÂ voda meÏrÏena,
provaÂdõÂ se vyÂpocÏty prÏõÂslusÏneÂho odebraneÂho
mnozÏstvõÂ podle vodomeÏru, kteryÂ by v mõÂsteÏ odbeÏru meÏl byÂt osazen s ohledem na smeÏrnaÂ cÏõÂsla
rocÏnõÂ potrÏeby vody uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 12.
(3) PrÏi vyÂpocÏtu podle odstavce 1 põÂsm. b)
a) musõÂ odpovõÂdat pruÊtocÏnaÂ plocha instalovaneÂ vodovodnõÂ prÏõÂpojky podmõÂnkaÂm odbeÏru vody uvedenyÂm ve smlouveÏ podle § 8 odst. 5 zaÂkona,
b) je urcÏena pruÊtocÏnaÂ plocha vodovodnõÂ prÏõÂpojky
pruÊmeÏrem odbocÏky z rozvodneÂho rÏadu nebo vyÂstupu prÏõÂpojky do prostoru prÏed vodomeÏrem
(prÏed redukcõÂ apod.).
(4) Podkladem pro vyÂpocÏet podle odstavce 1
põÂsm. c) je mnozÏstvõÂ odebraneÂ vody v prÏedchozõÂm roce
zjisÏteÏneÂ podle § 27 a 28.
§ 33
(1) Pro urcÏenõÂ pevneÂ slozÏky stocÏneÂho prÏi placenõÂ
ve dvouslozÏkoveÂ formeÏ v prÏõÂpadeÏ, zÏe mnozÏstvõÂ vypousÏteÏneÂ odpadnõÂ vody je shodneÂ s dodaÂvanyÂm mnozÏstvõÂm pitneÂ vody, platõÂ ustanovenõÂ § 32 obdobneÏ.
(2) VyÂpocÏet pevneÂ slozÏky stocÏneÂho prÏi placenõÂ ve
dvouslozÏkoveÂ formeÏ u odbeÏrateluÊ, kterÏõÂ vypousÏtõÂ odpadnõÂ vodu z jinyÂch zdrojuÊ nezÏ dodavatelem meÏrÏenyÂch, a u odbeÏrateluÊ, na ktereÂ se vztahuje povinnost
platit za odvaÂdeÏnõÂ sraÂzÏkovyÂch vod, provede provozovatel podle prÏõÂlohy cÏ. 17.

(1) Pro nejmensÏõÂ vodomeÏry qp = 1,5 m3.h-1, vodovodnõÂ prÏõÂpojku nejmensÏõÂho vnitrÏnõÂho pruÊmeÏru = 3/4" a nejnizÏsÏõÂ mnozÏstvõÂ odebraneÂ vody 30 m3
za rok v oblasti, pro kterou je zpracovaÂna cenovaÂ kalkulace vodneÂho, je maximaÂlnõÂ rocÏnõÂ sazba pevneÂ slozÏky
vodneÂho urcÏena cenou za 30 m3 vody podle cenoveÂ
kalkulace pro jednoslozÏkovou cenu.
(2) Pro maximaÂlnõÂ rocÏnõÂ sazbu pevneÂ slozÏky stocÏneÂho prÏi placenõÂ ve dvouslozÏkoveÂ formeÏ platõÂ obdobneÏ
ustanovenõÂ odstavce 1.
Â S T PAT N A
Â CTA
Â
CÏ A
TECHNICKYÂ AUDIT
(K § 38 odst. 6 zaÂkona)
§ 36
(1) TechnickyÂ audit vodovodu a kanalizace obsahuje tyto cÏaÂsti:
a) uÂvod (zadaÂnõÂ auditu);
b) vyÂchozõÂ podklady (naprÏ. uÂdaje provoznõÂ evidence,
cenoveÂ kalkulace, smlouvy tyÂkajõÂcõÂ se provozu);
c) specifikace majetku podle majetkoveÂ evidence;
d) provoznõÂ uÂdaje:
1. popis vyÂroby a jejõÂ vyhodnocenõÂ,
2. zhodnocenõÂ zajisÏteÏnõÂ jakosti vyraÂbeÏneÂ pitneÂ
vody a vypousÏteÏneÂ odpadnõÂ vody,
3. rozbor naÂkladuÊ a cenovyÂch kalkulacõÂ,
4. personaÂlnõÂ vyhodnocenõÂ (pocÏet a zarÏazenõÂ zameÏstnancuÊ),
5. popis a vyhodnocenõÂ smluvnõÂch vztahuÊ;
e) analyÂzu soucÏasneÂho stavu
1. srovnaÂvacõÂ,
2. uÂvahovou;
f) zaÂveÏry v oblastech
1. peÂcÏe o infrastrukturnõÂ majetek a jeho provozuschopnost,
2. provozovaÂnõÂ (vyÂroba a vztah k odbeÏrateluÊm),
3. ekonomie a ceny,
4. smluvnõÂ vztahy;

) CÏSN ISO 4064 ± 1 MeÏrÏenõÂ pruÊtoku vody v uzavrÏenyÂch potrubõÂch (meÏrÏidla pro studenou pitnou vodu).
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g) naÂvrh opatrÏenõÂ pro
1. vlastnõÂka vodovodu nebo kanalizace,
2. obce,
3. provozovatele,
4. vodopraÂvnõÂ uÂrÏad,
5. ministerstvo.
(2) ZÏadateleÂ o zarÏazenõÂ do seznamu technickyÂch
auditoruÊ zasÏlou ministerstvu põÂsemnou zÏaÂdost obsahujõÂcõÂ:
a) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, datum a mõÂsto narozenõÂ, adresu
zÏadatele a mõÂsto jeho trvaleÂho pobytu,
b) kopii dokladuÊ o dosazÏeneÂm vzdeÏlaÂnõÂ,
c) doklady o vykonaneÂ praxi,
d) vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ29) ne starsÏõÂ 3 meÏsõÂcuÊ prÏed datem podaÂnõÂ zÏaÂdosti,
e) soupis vlastnõÂch pracõÂ v oboru, vydanyÂch odbornyÂch statõÂ a publikacõÂ,
f) popis dosavadnõÂ odborneÂ cÏinnosti.
(3) ZÏaÂdosti o zarÏazenõÂ do seznamu technickyÂch
auditoruÊ se podaÂvajõÂ ve lhuÊteÏ do 1. brÏezna 2002.
(4) O zÏaÂdostech podle odstavcuÊ 2 a 3 rozhodne
ministerstvo na zaÂkladeÏ vyÂbeÏru komise jõÂm jmenovaneÂ
a slozÏeneÂ ze dvou odbornyÂch pracovnõÂkuÊ ministerstva,
1 zaÂstupce obcõÂ, 1 zaÂstupce profesnõÂho sdruzÏenõÂ provozovateluÊ a 1 zaÂstupce vlastnõÂkuÊ vodovoduÊ nebo kanalizacõÂ.
(5) Do seznamu technickyÂch auditoruÊ se zapõÂsÏe
nejvyÂsÏe 15 auditoruÊ.

(6) ZÏadateleÂ, kterÏõÂ vyhovujõÂ stanovenyÂm podmõÂnkaÂm, nebyli vsÏak vybraÂni do seznamu technickyÂch auditoruÊ, budou zarÏazeni do seznamu cÏekateluÊ.
(7) DoplnÏovaÂnõÂ seznamu cÏekateluÊ se provede ve
lhuÊtaÂch, ktereÂ vyhlasÏuje ministerstvo ve VeÏstnõÂku Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ.
(8) Komise podle odstavce 4 je jmenovaÂna vzÏdy
pouze pro dveÏ po sobeÏ jdoucõÂ jednaÂnõÂ.
(9) Komisi svolaÂvaÂ a rÏõÂdõÂ prÏedseda jmenovanyÂ
z odbornyÂch pracovnõÂkuÊ ministerstva. Z kazÏdeÂho jednaÂnõÂ se porÏizuje zaÂpis.
Â ST SÏ EST NA
Â C TA
Â
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â
USTANOVENIÂ ZA
§ 37
ZrusÏujõÂ se:
1. vyhlaÂsÏka cÏ. 144/1978 Sb., o verÏejnyÂch vodovodech
a verÏejnyÂch kanalizacõÂch,
2. vyhlaÂsÏka cÏ. 185/1988 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 144/1978 Sb., o verÏejnyÂch vodovodech a verÏejnyÂch
kanalizacõÂch.
§ 38
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2002, s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 12 odst. 2 põÂsm. c),
ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna 2004.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.
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