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P L A T N É   Z N Ě N Í 

 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
__________________________________________________________________________ 

 
 

ZÁKON 
ze dne 28. června 2001 

 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 

HLAVA II 
 

NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Díl 1 
 

Základní povinnosti 
 

§ 5 
 
 (1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát 
o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto 
zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a 
k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.3) 

  
 (2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním účelům, 
je povinen za účelem splnění povinností podle odstavce 1 provádět ve výrobě účinné úpravy 
vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné 
technologie. 
  
 (3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci 
povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou 
a odváděním, akumulací nebo čištěním odpadních vod s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních, popřípadě jiným zneškodňováním v souladu s tímto 
zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se 
stavebním zákonem4). Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby 
před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby 
nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. 
 

§ 7 
 

Užívání povrchových vod k plavbě 
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(1) K užívání povrchových vod k plavbě a k odběru vody potřebné k provozu 
plavidel není třeba povolení vodoprávního úřadu. 

 
(2) Provozovatelé plavidel jsou povinni vybavit je potřebným zařízením k 

akumulaci odpadních vod a řádně je provozovat, pokud při jejich užívání nebo provozu 
mohou odpadní vody vznikat, a jsou povinni zabránit únikům odpadních vod a závadných 
látek z plavidel do vod povrchových. 

 
 

(3) Provozovatelé přístavů, speciálních servisních zařízení55) a speciálních lodí 6) 
určených k dopravě pohonných hmot a odpadů z plavidel (dále jen "obslužní loď") jsou 
povinni zabezpečovat zásobování plavidel pohonnými a provozními hmotami a odstraňování 
odpadních vod nebo závadných látek z plavidel v přístavech nebo pomocí speciálních 
servisních zařízení nebo obslužních lodí tak, aby při tom nedocházelo ke znečišťování 
povrchových nebo podzemních vod. 

 
  (4) Přečerpávání odpadních vod nebo závadných látek z plavidel a zásobování plavidel 
pohonnými nebo provozními hmotami mimo přístavy je zakázáno, pokud jejich objem je v 
jednotlivých případech větší než 50 litrů nebo pokud tyto činnosti nezabezpečuje speciální 
servisní zařízení nebo obslužní loď. 
_______________________ 
55) Bod 11 přílohy č. 1 k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Díl 3  

 
Povolení, souhlas a vyjádření  

 
Oddíl 1  

 
Povolení 

  
§ 8  

 
 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami  

 
 (1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení 
k nakládání s vodami") je třeba  
  
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi  
1. k jejich odběru,  
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,  
3. k využívání jejich energetického potenciálu,  
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, 
za účelem podnikání,  
5. k jinému nakládání s nimi,  
  
b) jde-li o podzemní vody  
1. k jejich odběru,  
2. k jejich akumulaci,  
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3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,  
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,  
5. k jinému nakládání s nimi,  
  
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,  
  
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto 
vod za účelem získání využití tepelné energie,  
  
e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich 
následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost 
prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě7b),  
  
f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona1a).  
  
 (2) Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám 
k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání 
s vodami podle odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů (dále jen "oprávněný") je 
oprávněna nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.  
  
 (3) Povolení k nakládání s vodami není třeba  
  
a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu 
vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této 
době nepřekročí 1 l/s,  
  
b) k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod 
(§ 21),  
  
c) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných 
prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách,  
  
d) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru 
České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky, obecní policie nebo 
ozbrojených sil České republiky; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno 
s vodoprávním úřadem,  
  
e) k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru 
nebo čerpání podzemní vody,  
  
f) k užívání důlních vod organizací při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo 
k vypouštění důlních vod organizací1a), 
 
g) k vypouštění odpadních vod z  odlehčovacích komor jednotné kanalizace do vod 
povrchových.  
  
 (4) V pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se 
jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.  
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§ 9 

 
 (1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k 
nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se 
toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech 
nerozhodne jinak.8) 
  
 (2) Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let, 
v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými 
látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky. 
  
 (3) Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající 
zpoplatnění (§ 88 a 101 díl 1 hlavy X a hlava XI) na dobu delší než 1 rok, stanoví současně i 
výši povoleného ročního odběru. 
  
 (4) Odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké nebo pramenité vody 
lze povolit, pokud zdroj podzemní vody splňuje požadavky na jakost balených kojeneckých 
nebo pramenitých vod podle vyhlášky upravující požadavky na jakost a zdravotní 
nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy8a); v případě, že lze podzemní vodu 
podle této vyhlášky upravovat, považují se limity na její jakost v ukazatelích, ve kterých ji lze 
upravovat, za splněné. 
  
 (5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, 
je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném 
řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. V případě vydávání 
povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se výroky 
těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, 
provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami, přičemž 
odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního díla, se přerušuje 
do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o 
odvolání proti povolení k nakládání s vodami. 
  
 (6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu 
nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 2 
dobu platnosti povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebyla-li 
oprávněnému pravomocně uložena sankce za opakované porušování povinností stanovených 
tímto zákonem nebo podle něho. 
  
 (7) Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se 
vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje. 
  
 (8) Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, 
popřípadě jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad 
v povolení podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb v jiných případech než 
stanovených v § 39 odst. 12 a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb. 
V případě, že jsou v povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných a zvlášť 
nebezpečných látek, nesmí být toto povolení vydáno na dobu delší než 4 roky. Na 
oprávněného, který zachází se závadnými látkami v rozsahu podmínek podle věty první, se 
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nevztahuje § 39 odst. 1 věta druhá. 
  
 (9) Povolení k nakládání s vodami k umělému obohacování zdrojů podzemních vod 
povrchovou vodou lze vydat pouze v případě, že použití zdroje povrchové nebo podzemní 
vody pro tento účel nepovede k ohrožení cílů stanovených podle § 23a pro tento vodní zdroj 
nebo cílů stanovených podle § 23a pro uměle obohacovaný zdroj podzemní vody. 
 

§ 10 
 

(1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení podle § 
8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 a písm. c) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody 
v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, jakož i ten, kdo má povolení 
k nakládání s vodami v tomto množství, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem 
přírodních minerálních vod nebo která je vyhrazeným nerostem nebo ten, kdo má povolení 
k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. v množství překračujícím objem 
podle § 88b, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto 
měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2. 

 
(2) Oprávněný, který má povolení ke vzdouvání, případně k akumulaci povrchových 

vod a přesahuje-li povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody 
vodním dílem akumulované 1 000 000 m3, je povinen měřit množství vzduté nebo 
akumulované vody a předávat o tom údaje příslušnému správci povodí postupem podle § 22 
odst. 2. 

  
(3) Způsob a četnost měření množství vody podle odstavce 1 pro jednotlivé druhy 

nakládání s vodami, měření množství vody akumulované nebo vzduté podle odstavce 2 
stanoví Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem životního prostředí 
a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou. 

  
(4) Vodoprávní úřad může stanovit v povolení k nakládání s vodami i další 

podrobnosti těchto měření. V případě mimořádné situace může vodoprávní úřad na návrh 
oprávněného stanovit způsob a rozsah měření mimo řízení o povolení k nakládání s vodami, a 
to na omezenou nezbytně nutnou dobu. 
 
 

§ 16 
 

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 
kanalizace 

 
 (1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat 
jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3), do kanalizace je třeba 
povolení vodoprávního úřadu. Při vydávání povolení je vodoprávní úřad vázán emisními 
standardy a lhůtami pro jejich dosažení stanovenými v nařízení vlády vydaném podle § 38 
odst. 8. 
  
 (2) Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné 
závadné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba 
povolení podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní 
vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek vypouštěny do kanalizace, která je 
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součástí výrobního areálu, a jsou čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování 
těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k místu výpusti z tohoto 
zařízení. 
  
 (3) Při vydávání tohoto povolení postupuje vodoprávní úřad přiměřeně podle 
ustanovení § 38 odst. 8 až 10. Ustanovení zvláštního právního předpisu10a) tím nejsou 
dotčena. 
  
 (4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit kontrolní 
místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění zvláště 
nebezpečnými závadnými látkami a způsob, jímž mu budou výsledky měření předávány. Při 
tom přihlíží ke schválenému kanalizačnímu řádu. 
  
 (5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných závadných látek z odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s dostatečnou a prokazatelnou účinností, 
může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinnosti podle odstavce 4 podmínky 
provozu takového zařízení. 
  

§ 16 
 
 Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky 

nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace 
 

(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou 
obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (dále jen „zvlášť 
nebezpečné látky“) nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení 
vodoprávního úřadu.  
  
 (2) Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné 
látky nebo prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky 
vymezených výrob, je třeba povolení podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto 
výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek nebo 
prioritních nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního 
areálu, a jsou-li čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto 
odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k místu vypouštění odpadních 
vod z tohoto zařízení. 
  
 (3) Při vydávání tohoto povolení se § 38 odst. 10 až 12 použijí obdobně.  
  
 (4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit kontrolní 
místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění 
zvláště nebezpečnými látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami a způsob, jímž 
mu budou výsledky měření předávány. Při tom zohlední požadavky schváleného 
kanalizačního řádu.  
 
 (5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných látek nebo prioritních 
nebezpečných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s 
dostatečnou účinností, může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinností podle 
odstavce 4 podmínky provozu takového zařízení.  
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Souhlas 
 

§ 17 
 

(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, 
k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, 
a to 
  
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na 
pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní 
poměry, 
  
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek 
v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz 
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod, 
  
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení 
§ 67 tím není dotčeno, 
  
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, 
  
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, 
  
f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti 
shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu10b), 
  
g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá 
nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu 
žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8), 
  
h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního 
předpisu49), 
 
i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné 
využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty 
pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.  
  
 (2) Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad v souhlasu stanovit podmínky i 
dobu, po kterou se souhlas uděluje. 
 

(3) Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů4), 
7b),10b) v případech uvedených v odstavci 1. 
 

(4) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba k činnostem, jichž je třeba při cvičení nebo 
zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Báňské 
záchranné služby, Policie České republiky, obecní policie a ozbrojených sil České republiky, 
které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem. 
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(5) Vodoprávní úřad  před vydáním souhlasu podle odstavce 1 posoudí možnost 

zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného 
útvaru povrchové nebo podzemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením záměru 
nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení 
dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru 
povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke 
zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 
dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením povinnost 
požádat pro následné uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8. 

 
 

   
        HLAVA IV 
 

   PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 
 

§ 23a 
 

Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí 
 

 (1) Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen "cíle ochrany vod") jsou 
  
a) pro povrchové vody 
1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně vodních útvarů ležících v téže 
mezinárodní oblasti povodí, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich 
dobrého stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3, 
3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů 
a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, 
4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, 
vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek, 
  
b) pro podzemní vody 
1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných 
látek do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a zajištění vyváženého 
stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu 
těchto vod, 
3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace 
nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku dopadů lidské 
činnosti, za účelem účinného snížení znečištění těchto vod, 
  
c) též v oblastech vymezených v § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 32 odst. 2, § 33 odst. 1, § 34 
odst. 1 a § 35 odst. 1 a ve zvláště chráněných územích podle zvláštních zákonů31) dosažení 
cílů stanovených pro povrchové vody podle písmene a) a pro podzemní vody podle písmene 
b), pokud v těchto oblastech nejsou pro tyto vody stanoveny zvláštními právními předpisy 
odlišné požadavky. 
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 (2) Cílů uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 2 a 3, písm. b) bodě 2 a písm. c) je 
třeba dosáhnout do 22. prosince 2015. 
  
 (3) Pokud se na vybraný vodní útvar vztahuje více než jeden cíl ochrany vod uvedený 
v odstavci 1, uplatní se vždy nejpřísnější z nich. 
  
 (4) Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech povodí (§ 24) určeny zvláštní cíle 
ochrany vod, které spočívají v prodloužení lhůty uvedené v odstavci 2 za účelem postupného 
dosahování cílů ochrany vod pro vodní útvary nebo ve stanovení méně přísných cílů ochrany 
vod. 
  
 (5) Lhůta uvedená v odstavci 2 může být prodloužena pouze tehdy, pokud se neprojeví 
další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a při splnění těchto podmínek: 
  
a) není-li včasné dosažení cílů ochrany vod možné z nejméně jednoho dále uvedeného 
důvodu: 
1. míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické proveditelnosti dosažena pouze 
postupnými kroky, které přesahují tímto zákonem stanovené lhůty, 
2. dosažení požadovaného zlepšení v rámci tímto zákonem stanovené lhůty by bylo neúměrně 
nákladné, 
3. přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného vodního útvaru v rámci tímto 
zákonem stanovené lhůty, 
  
b) prodloužení lhůty a důvody jejího prodloužení budou jmenovitě uvedeny a vysvětleny 
v plánu povodí a 
  
c) prodloužení lhůty bude omezeno na období maximálně dvou následujících aktualizací 
plánů povodí, s výjimkou případů, kdy přírodní podmínky jsou takové, že stanovené cíle 
ochrany vod nemohou být v těchto obdobích dosaženy. 
  
 (6) Méně přísné cíle ochrany vod pro vybrané vodní útvary mohou být stanoveny 
pouze tehdy, pokud jsou tyto vodní útvary ovlivněny lidskou činností do míry určené 
v souladu s § 25 odst. 1 písm. a) bodem 2, nebo pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, 
že by dosažení těchto cílů bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, a pokud jsou splněny 
tyto podmínky: 
  
a) potřeby životního prostředí a sociálně ekonomické potřeby zajišťované takovou lidskou 
činností nemohou být dosaženy jinými prostředky, které by z hlediska životního prostředí 
byly významně lepší a nevyžadovaly by neúměrné náklady, 
  
b) pro povrchové vody bude dosaženo nejlepšího možného ekologického a chemického stavu 
při daných vlivech, kterým nebylo možné předejít v důsledku povahy lidské činnosti nebo 
znečištění, 
  
c) pro podzemní vody bude dosaženo nejmenší možné změny oproti dobrému stavu podzemní 
vody při daných vlivech, kterým nebylo možné předejít v důsledku povahy lidské činnosti 
nebo znečištění, 
  
d) nedojde k dalšímu zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a 
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e) stanovení méně přísných cílů ochrany vod a příslušné důvody budou jmenovitě uvedeny 
v plánu povodí a tyto cíle budou každých šest let přezkoumány. 
  
 (7) Dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu, dobrého 
ekologického potenciálu nebo předcházení zhoršování stavu útvaru povrchové nebo podzemní 
vody nemusí být dosaženo v důsledku nových změn fyzikálních poměrů v útvaru povrchové 
vody nebo změn hladin útvarů podzemních vod. Ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody z 
velmi dobrého na dobrý může dojít v důsledku nových trvalých lidských činností. 
  
 (8) Uplatnění výjimek podle odstavce 7 je možné, pouze pokud Zhoršení či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru 
povrchové nebo podzemní vody podle odstavce 7 je možné pouze na základě výjimky, 
kterou udělí vodoprávní úřad na základě žádosti při současném splnění těchto 
podmínek 
 
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru, 
  
b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a vysvětleny v plánu povodí podle 
§ 24 a dané cíle se každých šest let přezkoumávají, 
  
c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu nebo pokud jsou 
přínosy pro životní prostředí a společnost při dosahování cílů podle odstavce 1 převáženy 
přínosy nových změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj a 
  
d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo úprav vodního útvaru vyplývají, nelze z důvodů 
technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by 
byly z hlediska životního prostředí významně lepší. 
  

(9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke zhoršení či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru 
povrchových nebo podzemních vod povolit ani provést. 

 
(9) (10) Výjimky podle odstavců 5 až 7 lze uplatnit Lhůtu podle odstavce 5 lze 

prodloužit, méně přísné cíle podle odstavce 6 lze stanovit a výjimku podle odstavce 8 lze 
udělit, pouze pokud nedojde k trvalému vyloučení nebo ústupkům při dosahování cílů 
ochrany vod jako složky životního prostředí v jiných vodních útvarech ležících v téže oblasti 
povodí a jejich použití je v souladu s cíli ochrany životního prostředí. 

 
 

HLAVA V 
 

OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ 
 

Díl 3 
Ochrana vodních zdrojů 

 
§ 30 

 
Ochranná pásma vodních zdrojů 
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 (1) K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným 
odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké 
vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné 
povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma 
i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze 
závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem 
je vždy veřejným zájmem. 
  
 (2) Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně 
vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma 
II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním 
úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 
  
 (3) Ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území 
a) u vodárenských nádrží a u dalších nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou vodou 
minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí, 
  
b) u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených pod písmenem a) s minimální 
vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m od odběrného zařízení, 
  
c) u vodních toků 
1. s jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti 
proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hraně vzdouvacího objektu a šířce 
ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu polovinu jeho šířky 
v místě odběru, 
2. bez jezového vzdutí na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti 
proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru a šířce ochranného pásma 15 m, ve 
vodním toku zahrnuje minimálně jednu třetinu jeho šířky v místě odběru, 
  
d) u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od 
odběrného zařízení, 
  
e) v ostatních případech individuálně. 
  
 (4) Vodoprávní úřad může stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I. 
stupně v rozsahu menším, než je uveden v odstavci 3 písm. a) až d). 
  
 (5) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může být 
tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického 
povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úřad může ochranné pásmo II. stupně, 
je-li to účelné, stanovovat postupně po jednotlivých územích. 
  
 (6) Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z vlastního podnětu. 
Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti, kteří mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, 
popřípadě ti, kteří o povolení k takovému odběru žádají, u vodárenských nádrží pak ti, kteří 
vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou jejich 
stavebníky, může jim předložení tohoto návrhu s potřebnými podklady vodoprávní úřad 
uložit. Za vodárenské nádrže podle předchozí věty se považují nádrže uvedené v seznamu 
podle odstavce 13. 
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 (7) Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, 
které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které 
tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné 
povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu. 
  
 (8) V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo 
ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je 
vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma. 
  
 (9) Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo na návrh 
rozhodne o zrušení ochranného pásma. 
 
 (9) Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad ochranné pásmo opatřením 
obecné povahy zruší. 
  
 (10) V opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního 
zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost 
nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická 
opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby podle odstavce 12, popřípadě 
způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících. 
  
 (11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních 
zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich 
žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich 
vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li 
jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí 
náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud. 
  
 (12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů 
uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou 
ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu 
odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke 
vzdouvání vody. 
  
 (13) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví seznam vodárenských nádrží a 
zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. 

 
Díl 5 

Ochrana jakosti vod 
 

§ 38 
 

Odpadní vody 
 

(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 
použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i 
jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody 
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vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně, s 
výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které 
odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.. 
 
 

(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se 
rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci 
splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu. 

 
(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), 

stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní. 
 
(2)(4) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící 

vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, 
a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody 
nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Za odpadní vody se dále nepovažují srážkové 
vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní 
úřad v povolení. Odpadními vodami nejsou ani srážkové vody z pozemních komunikací, 
pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle 
vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích21a).  

 
(3)(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich 

vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným 
odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Kdo vypouští odpadní vody do vod 
povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s 
podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je 
vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti 
zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje 
použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku 
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň 
nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo 
podzemních podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství1a), může tak činit pouze 
způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad. 

 
(4)(6) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen 

v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich 
znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, 
příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto 
rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod 
a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění 
vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k 
podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). Odborná způsobilost pro rozbory odpadních 
vod a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle 
zákona o technických požadavcích na výrobky56), osvědčením o správné činnosti 
laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii57), 

                                                 
10a) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
56) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
57) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 
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vztahující se na analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného 
typu vzorků odpadních vod. 
 
 

(5)(7) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného 
pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle § 15a, 
jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 
4 6. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně hodnot přípustného znečištění 
odpadních vod z nich vypouštěných stanoví vláda nařízením minimální účinnosti čištění pro 
kategorie výrobků označovaných CE v procentech stanoví vláda nařízením. 

 
(6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich 

zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na 
výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich 
zneškodňování v souladu s tímto zákonem. 
 

(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat 
jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního 
úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních 
vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze 
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského 
zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje 
odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství vyvezených odpadních 
vod, datum vývozu, název osoby, která odpadní vodu vyvezla a název čistírny odpadních 
vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. 

 
(7)(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění 

odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 
látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení50), jednotlivých z jedné nebo několika 
územně souvisejících staveb pro bydlení50), staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z 
jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby52), vznikajících převážně jako produkt 
lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze 
povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich vlivu na 
jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými 
právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro 
veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo 
několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.  

 
(8)(10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění 
množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných 
vod. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vázán ukazateli 
vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli 
a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami 
znečištění odpadních vod nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních 
vod (emisními standardy) a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních 
vod, včetně specifikací nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních 
vod a podmínek jejich použití, které stanoví vláda nařízením a nejlepšími dostupnými 
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technikami58) v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při povolování vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní vody v 
příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění podzemních 
vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a 
podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda 
nařízením.  

 (9)(11) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních vodoprávní úřad  

 
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo podzemních 
vod a na vodu vázaných ekosystémů a  
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního 
prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.  
 

(10) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či 
normy environmentální kvality, stanovené přímo použitelným předpisem Evropských 
společenství, vodoprávní úřad stanoví přísnější přípustné hodnoty ukazatelů znečištění 
odpadních vod než hodnoty stanovené nařízením vlády podle odstavce 8, popřípadě může 
stanovit další ukazatele a jejich přípustné hodnoty. Takto stanovené hodnoty, které vláda 
stanoví nařízením, nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné použitím nejlepších 
dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod; normy přímo použitelného 
předpisu Evropských společenství tím nejsou dotčeny. Obdobně to platí i v případech 
ukazatelů znečištění a jejich hodnot stanovených nařízením vlády podle § 31, 34 a 35. 
 

(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany 
vod či normy environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem 
Evropské unie, stanoví vodoprávní úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou 
emisní standardy stanovené nařízením vlády podle odstavce 10, popřípadě může 
stanovit další ukazatele a jejich emisní limity. Vodoprávním úřadem stanovené emisní 
limity nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných 
technik v oblasti zneškodňování odpadních vod55). Uvedený postup platí obdobně pro 
případy stanovení ukazatelů znečištění a emisních standardů stanovených nařízením 
vlády podle § 31, 34 a 35. 

 
(11)(13) Vodoprávní úřad může při povolování vypouštění odpadních vod 

z průmyslových staveb a zařízení uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích 
výrob nebo chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod. 
 

(12)(14) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve 
výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod 
do provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke 
zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy odpadní vody 
budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při současném stanovení dalších 
podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod, vypouštění odpadních vod 
s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené 
vládou nařízením podle odstavce 8 10 nebo podle § 31.  

 

                                                 
58) § 2 písm. e) zákona č. 72/2006 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 
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(13)(15) V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní 
úřad.  

 
§ 39 

 
    Závadné látky 

 
(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, 
kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

  
(2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším 

rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření: 
a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke 
schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej 
uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, 
kterému také předá jedno jeho vyhotovení,  
b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let. 
 

(3) Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které 
v obdobné míře vyvolávají znepokojení (dále jen „nebezpečné látky“), je uveden v příloze č. 
1 k tomuto zákonu; tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné látky. Zvláštní kategorií 
nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek jsou prioritní látky, které představují významné 
riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda 
nařízením. Součástí seznamu prioritních látek je také kategorie prioritní nebezpečné látky, což 
jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes 
vodní prostředí z důvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace. K omezení znečišťování 
povrchových a podzemních vod nebezpečnými látkami a zvlášť nebezpečnými látkami může 
vláda přijmout na návrh Ministerstva životního prostředí Program na snížení znečištění 
povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými 
závadnými látkami.  
 

(4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami 
nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je 
spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického 
vybavení výrobního zařízení. Je povinen zejména 
  
a) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo 
dopravují, tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, 
  
b) používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které 
jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod, 
  
c) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich 
kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich 
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včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných 
látek do podzemních vod, 
  
d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta 
kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených 
pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek a v 
případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; těsnost nádrží 
určených pro skladování ropy nebo ropných produktů s minimálním objemem 1 000 m3 nebo 
používaných pro skladování ropy a ropných produktů podle zákona o nouzových zásobách 
ropy21b), zabezpečených nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních 
vod a kontinuálně sledovaných kontrolními systémy, jejichž výstupy jsou zaznamenávány a 
uchovávány do doby provedení bezprostředně následující zkoušky těsnosti, lze, pokud není 
výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet nejméně jednou za 20 let; v případě skladování 
hnojiv a výluhů z objemných krmiv v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách 
o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, se opakovaná zkouška 
těsnosti nepožaduje, 
  
e) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných 
látek a výstupy z něj předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního 
prostředí, 
  
f) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto látek při 
hašení požáru. 
  
 (5) Opatření podle odstavce 4 se přiměřeně vztahují i na použité obaly závadných 
látek. 
  
 (6) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, je povinen vést záznamy 
o typech těchto látek, které jsou zpracovávány nebo s nimiž se nakládá, o jejich množství, 
o obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým 
a podzemním vodám a tyto informace na vyžádání poskytnout vodoprávnímu úřadu 
a Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 
 

(7) Vodoprávní úřad může při použití závadných látek povolit z ustanovení odstavce 1 
výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu a za 
předpokladu, že jich bude použito 

 
a) k úpravě a udržování koryta vodního toku, 
  
b) ke krmení ryb, 
  
c) z důvodů zdravotních, 
  
d) k úpravě povrchových nebo podzemních vod pro určité způsoby užívání, například srážení 
anorganických živin přímo ve vodním toku, 
  
e) k odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku, 
  
f) jako indikátorových látek pro účely měření, nebo 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAEFGCUW0)



18 
 

g) v rámci schválených sanačních technologií. 
   

(8) Náležitosti havarijního plánu a nakládání se závadnými látkami včetně požadavků 
na odborně způsobilou osobu a záchytné vany podle odstavce 4 písm. d) stanoví Ministerstvo 
životního prostředí vyhláškou. Zásady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek v 
případě výjimek podle odstavce 7 písm. b), d) a e) a při nakládání s vodami za účelem chovu 
ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů a vymezení kategorií rybníků z 
hlediska rybářského hospodaření stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 
zemědělství vyhláškou. 
  
 (9) Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na 
místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je 
zakázáno. 
 
 (10) Na nakládání se sedimentovatelnými tuhými látkami uvedenými v příloze č. 1 
k tomuto zákonu se nevztahují  odstavce 2, 4 a 5 vztahují  odstavce 2, 4 a 5 obdobně. 

 
(11) Ukládání oxidu uhličitého49) do povrchových vod je zakázáno. 
 
(12) K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby 

množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke k rozkladu 
krmiv a s tím spojenému zhoršení jakosti vod, není třeba výjimka z použití závadných látek. 
Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné závadné 
látky a přikrmování bez výjimky nesmí být prováděno na povrchových vodách uvedených v 
seznamu přírodních koupališť podle zákona o ochraně veřejného zdraví a na vodárenských 
nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první a druhé není třeba provádět na 
rybníku ani na odtoku z něj sledování jakosti vod. V případě kontroly předloží rybníkář 
vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí evidenci o hospodaření 
vedenou podle zákona o rybářství. 

 
 

§ 42 
 

Opatření k nápravě 
 

(1) K odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného 
nakládání se závadnými látkami nebo havárií (dále jen "závadný stav") uloží vodoprávní úřad 
nebo Česká inspekce životního prostředí tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových 
nebo podzemních vod nebo původci havárie (dále jen "původce") (dále jen "původce 
závadného stavu"), povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu (dále jen 
"opatření k nápravě"), popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod, pokud to 
vyžaduje povaha věci. Náklady na provedení opatření k nápravě nese ten, jemuž bylo opatření 
k nápravě uloženo. Pokud ten, komu byla uložena opatření, je neplní a hrozí nebezpečí z 
prodlení, zabezpečí opatření k nápravě vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního 
prostředí na náklady původce. Za původce závadného stavu se považuje ten, kdo závadný stav 
způsobil. Pokud k havárii došlo v důsledku zásahu Hasičského záchranného sboru České 
republiky nebo jednotek požární ochrany, nepovažují se za původce havárie, jestliže k zásahu 
použili přiměřených prostředků. 
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(2) Vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uloží podle potřeby 
opatření k nápravě nabyvateli majetku získaného způsobem uvedeným ve zvláštním 
zákoně,22) který není původcem závadného stavu, ale k jehož majetku takto získanému je 
závadný stav vázán. Takto postupuje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního 
prostředí v případě, že nabyvatel tohoto majetku jej získal s vědomím ekologické zátěže 
a byla-li s ním o tom uzavřena zvláštní smlouva nebo byla-li mu poskytnuta sleva z kupní 
ceny z důvodu závadného stavu, jenž je předmětem opatření k nápravě. Tímto způsobem 
postupuje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí i v případě, existuje-li 
dosud původce závadného stavu. 

 
(3) Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě uloženého původci závadného stavu 

podle odstavce 1 nebo nabyvateli majetku podle odstavce 2 přecházejí na jejich právní 
nástupce. 

 
(4) Nelze-li opatření k nápravě uložit podle odstavců 1 až 3 a hrozí-li závažné 

ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k 
nápravě příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce 
životního prostředí. Může k tomuto účelu uložit provedení opatření k nápravě právnické 
osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních právních předpisů,23) která je k 
provedení opatření k nápravě odborně a technicky způsobilá. Účastníkem řízení o uložení 
opatření je jen tato osoba; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. K tomuto 
účelu zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 000 
Kč. 
  
 (5) Ze zvláštního účtu kraje zřízeného podle odstavce 4 lze hradit rovněž náhradu 
nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních 
vodách podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 
zákonů23a). Příslušný kraj zašle tyto prostředky příslušnému orgánu podle zákona o 
předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů bez zbytečného 
odkladu na základě jeho žádosti. 
  
 (6) Vlastníci majetku, na němž závadný stav vázne nebo jejichž majetku je nutno 
použít při odstranění závadného stavu a kteří nejsou těmi, jimž bylo opatření k nápravě 
uloženo, jsou povinni strpět provedení opatření k nápravě uloženého nebo nařízeného 
vodoprávním úřadem. Za tím účelem jsou povinni umožnit vstup, popřípadě vjezd na své 
pozemky a stavby a strpět omezení obvyklého užívání svých pozemků a staveb. 
  
 (7) Pro vstup, popřípadě vjezd do staveb a zařízení ozbrojených sil České republiky, 
Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky 
platí zvláštní právní předpisy.24) 

  
 (8) Jestliže se uložená opatření k nápravě dotýkají cizích pozemků nebo staveb, je 
třeba co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených pozemků a staveb; vstup, popřípadě vjezd a 
zamýšlená omezení obvyklého užívání pozemků nebo staveb je třeba jim předem oznámit, 
nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po dokončení opatření k nápravě jsou ti, jimž byla opatření k 
nápravě uložena, povinni na své náklady uvést pozemky nebo stavby do předchozího stavu, 
pokud se s jejich vlastníky nedohodli jinak; jsou-li opatření k nápravě prováděna na základě 
rozhodnutí vodoprávního úřadu podle odstavce 4, hradí tyto náklady příslušná obec, a to z 
prostředků státu. 
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 (9) Náhradu za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění 
opatření k nápravě na jejich pozemcích nebo stavbách hradí ten, jemuž bylo opatření k 
nápravě uloženo. V případě uvedeném v odstavci 4 hradí tuto náhradu příslušný vodoprávní 
úřad. Právo na náhradu musí být uplatněno u toho, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo, 
nebo u příslušného vodoprávního úřadu do 6 měsíců od jeho vzniku, jinak zaniká. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

 
HLAVA VII 

 
SPRÁVA POVODÍ 

 
§ 54 

 
(1) Správou povodí se rozumí správa významných vodních toků (§ 47 odst. 4), některé 

činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dané 
oblasti povodí (§ 21) a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle tohoto zákona. 

  
(2) Správu povodí vykonávají správci povodí. 
 
(3) Správci povodí poskytují pro činnost vodoprávních úřadů a pro činnost České 

inspekce životního prostředí podle § 112, na jejich žádost, technické, ekonomické a jiné 
údaje, pokud je mají k dispozici. 

 
(4) Správci povodí v rámci své činnosti podávají podněty, návrhy a vyjádření 

vodoprávním úřadům a jiným správním úřadům z hlediska zájmů daných příslušnými plány 
v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů sledovaných zákonem, zejména ve věcech ochrany 
vodních poměrů, ochrany vod, hospodárného využívání vodních zdrojů, minimálních 
zůstatkových průtoků vodních toků, minimálních hladin podzemních vod a při přechodném 
nedostatku vody. Dále poskytují stanoviska správců povodí zejména pro vydání povolení 
k nakládání s vodami [§ 8 odst. 1 písm. a) až c)], včetně posouzení návrhů hodnot emisních 
limitů z hlediska souladu s § 38 odst. 10, pro vydání povolení k některým vybraným 
činnostem [§ 14 odst. 1 písm. a) až c)], pro vydání stavebního povolení k vodním dílům (§ 
15), k ohlášení vodních děl (§ 15a), pro udělení souhlasu (§ 17), závazného stanoviska (§ 
104 odst. 9) a výjimky podle § 23a odst. 8, a to včetně posouzení možnosti zhoršení či 
nemožnosti dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem 
dotčeného vodního útvaru (§ 23a odst. 7), a míry povodňového nebezpečí a povodňového 
ohrožení [§ 17 odst. 1 písm. c)], a pro vydání vyjádření (§ 18), ve kterých posuzují soulad 
záměrů umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu, zařízení nebo provádět jiné činnosti 
s výše uvedenými zájmy, pokud by takové záměry mohly ovlivnit vodní poměry, energetický 
potenciál, popřípadě jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod. 

 
(5) Správci povodí spolupracují se správci drobných vodních toků a pověřenými 

odbornými subjekty při řešení úkolů týkajících se celé oblasti povodí. 
  
 (6) Správci povodí evidují v rámci příslušné oblasti povodí snižování retenčních 
schopností záplavových území vlivem změn v území32a), zejména realizací staveb na ochranu 
před povodněmi, a při výkonu svých kompetencí navrhují příslušným orgánům způsob 
kompenzace případných negativních vlivů změn v území na retenční schopnost záplavových 
území. 
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HLAVA IX 
 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 

Díl 1 
Ochrana před povodněmi 

 
§ 67 

Omezení v záplavových územích 
 

(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět 
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, 
provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem 
nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod 
a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, 
zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích 
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za 
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na 
povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke 
zhoršení odtokových poměrů. 

  
(2) V aktivní zóně je dále zakázáno 

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní 
úpravy zhoršující odtok povrchových vod, 

  
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, 

  
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 

  
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

 
(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit stanoví 

vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením 
obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit 
nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. 
 

          HLAVA X 
 

        POPLATKY 
 

   Díl 1 
Poplatky 

  
§ 88 

 Poplatek za odebrané množství podzemní vody 
 

(1) Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 
a § 8 odst. 2] (dále jen "odběratel"), je za podmínek stanovených tímto zákonem povinen 
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platit za skutečné množství odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody. V případě, že 
oprávněný umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 
provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu10a) tím, že na něj výkon povolení smluvně 
převedl36a) a tento provozovatel oznámil svůj název, sídlo a identifikační číslo osoby České 
inspekci životního prostředí, považuje se za odběratele tento provozovatel vodovodu pro 
veřejnou potřebu. Poplatek se platí za kalendářní rok a jeho sazby v Kč/m3 jsou uvedeny v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

  
(2) Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje 

menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém 
měsíci kalendářního roku, dále za odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za odběry 
vody ke snížení znečištění podzemních vod, za odběry vody ke snižování jejich hladiny a za 
odběry vody sloužící hydraulické ochraně podzemních vod před znečištěním. 

  
(3) Odebírá-li odběratel podzemní vodu z vodního zdroje na více místech území jedné 

obce, odebrané množství vody se pro účely zpoplatnění sčítá. Jedním vodním zdrojem 
podzemní vody se pro účely poplatků rozumí podzemní voda nacházející se ve stejném dílčím 
povodí, které je specifikováno číslem hydrologického pořadí, a ve stejném hydrogeologickém 
rajonu. 

  
(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonává správce daně příslušný podle sídla nebo 

místa pobytu jednotlivých odběratelů. 
  

(5) Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel 
povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle 
právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k 
výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění 
podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V 
poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a 
předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Odběratel není 
povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle odstavce 2. 
Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hlášení v případě, že od posledního jím 
podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na 
jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Vzor poplatkového hlášení stanoví 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. 

  
(6) Roční výši zálohy poplatku v poplatkovém hlášení vypočte odběratel vynásobením 

příslušné sazby poplatku povoleným ročním odběrem podzemní vody v m3. 
  

(7) Česká inspekce životního prostředí na podkladě poplatkového hlášení a ověření 
údajů rozhodných pro výpočet záloh poplatku rozhodne o výši zálohy a výši čtvrtletních nebo 
měsíčních splátek zálohovým výměrem, který doručí odběrateli a správci daně příslušnému 
podle sídla nebo místa pobytu odběratele do 15. prosince běžného roku. Opravný prostředek 
proti zálohovému výměru nemá odkladný účinek. Výše záloh a výše čtvrtletních nebo 
měsíčních splátek stanovená zálohovým výměrem platí až do doby jejich změny novým 
zálohovým výměrem. Česká inspekce životního prostředí předává Generálnímu ředitelství cel 
do konce kalendářního roku seznam všech platných zálohových výměrů. 

  
(8) V zálohovém výměru Česká inspekce životního prostředí stanoví rovnoměrné 

čtvrtletní zálohy, pokud se jejich souhrnná výše rovná nebo je nižší než 300 000 Kč, nebo 
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rovnoměrné měsíční zálohy, pokud jejich souhrnná výše je vyšší než 300 000 Kč. Měsíční 
zálohy je odběratel povinen zaplatit nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, za který byla 
záloha vyměřena. Čtvrtletní zálohy je odběratel povinen zaplatit nejpozději do 25. dne 
posledního měsíce kalendářního čtvrtletí, za které byla záloha vyměřena. Odběratel je na 
základě vydaného zálohového výměru povinen platit stanovenou zálohu ve stanovených 
měsíčních nebo čtvrtletních splátkách každoročně až do doby případné změny výše zálohy a 
výše měsíčních nebo čtvrtletních záloh novým zálohovým výměrem. Nový zálohový výměr 
vydá Česká inspekce životního prostředí na základě nového poplatkového hlášení odběratele 
nebo v případě změny sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody stanovené tímto 
zákonem. 

  
(9) Dojde-li k zániku odběratele v průběhu kalendářního roku bez právního nástupce, 

je odběratel povinen nejpozději ke dni zániku zaplatit poměrnou část předpokládaného 
ročního poplatku, na jehož úhradu se započtou do té doby provedené zálohy týkající se téhož 
kalendářního roku. 

  
(10) Odběratel je povinen do 15. února předložit České inspekci životního prostředí 

poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok, ve kterém uvede skutečnosti rozhodné k 
výpočtu vyrovnání poplatku, zejména údaje o výši zaplacených záloh a skutečném množství 
odebrané podzemní vody v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých 
povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém přiznání vypočte odběratel roční výši poplatku 
za uplynulý kalendářní rok, porovná ji se zaplacenými zálohami, navrhne vyrovnání a 
předloží poplatkové přiznání České inspekci životního prostředí. Vzor poplatkového přiznání 
stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
vyhláškou. 

  
(11) Roční výši poplatku v poplatkovém přiznání vypočte odběratel vynásobením 

příslušné sazby poplatku skutečně odebraným objemem podzemní vody za uplynulý 
kalendářní rok v m3. 

  
(12) Česká inspekce životního prostředí na podkladě poplatkového přiznání a ověření 

údajů rozhodných pro výpočet poplatku rozhodne o výši poplatku za uplynulý kalendářní rok 
poplatkovým výměrem, který doručí odběrateli a správci daně příslušnému podle sídla nebo 
místa pobytu odběratele do 60 dnů po obdržení poplatkového přiznání s oznámením, že 
poplatkový výměr nabyl právní moci. 

  
(13) V případě, že zaplacené zálohy jsou nižší než vyměřený poplatek, uhradí 

odběratel nedoplatek na účet příslušného správce daně do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 
poplatkového výměru. V případě, že zaplacené zálohy jsou vyšší než vyměřený poplatek, 
vrátí příslušný správce daně odběrateli přeplatek bez žádosti do 30 dnů ode dne, kdy bylo 
příslušnému správci daně doručeno oznámení České inspekce životního prostředí o tom, že 
poplatkový výměr nabyl právní moci. 

  
(14) Kopii zálohového výměru a poplatkového výměru, které nabyly právní moci a 

jsou vykonatelné, zašle Česká inspekce životního prostředí bezodkladně Státnímu fondu 
životního prostředí. 

  
(15) Část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje, 

na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbytek je příjmem Státního fondu 
životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na 
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podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž 
území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 
42 odst. 4. 

  
    § 89 
Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
 

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových, 
(dále jen "znečišťovatel") je za podmínek stanovených v tomto zákoně povinna platit poplatek 
za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod 
(dále jen "poplatky"). Poplatky se platí za jednotlivé zdroje znečišťování. 

  
(2) Povinnost platit poplatky podle odstavce 1 se nevztahuje na vypouštění 
a) minerálních vod osvědčených podle zvláštního zákona2) jako přírodní léčivý zdroj, pokud 
nebyly použity při lázeňské péči, 
  
b) přírodních minerálních vod, pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod, 

  
c) vod ze sanačních vrtů, 

  
d) odpadních vod z průtočného chlazení parních turbín. 

  
(3) Dojde-li v důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy k omezení nebo 

přerušení provozu čistírny odpadních vod, platí znečišťovatel za období nezbytně nutné k 
obnovení jejího provozu poplatky ve výši odpovídající poměrné části poplatků stanovených 
poplatkovým výměrem za předchozí kalendářní rok. Omezení, přerušení a obnovení provozu 
čistírny odpadních vod znečišťovatel neprodleně oznámí České inspekci životního prostředí, 
která tyto skutečnosti prověří a zohlední v poplatkovém výměru za toto období. 

  
§ 90 

Výše poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
 

(1) Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen 
platit, jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečištění 
zároveň hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění. Ukazatele znečištění, hmotnostní a 
koncentrační limity zpoplatnění a sazby poplatku členěné podle jednotlivých ukazatelů 
znečištění jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

  
(2) Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových je 

znečišťovatel povinen platit, jestliže objem jím vypouštěných odpadních vod překročí za 
kalendářní rok 100 000 m3. 

  
(3) Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod se vypočte vynásobením objemu 

vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok sazbou 0,1 Kč za 1 m3. 
  

(4) Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod se rovná součtu dílčích částek 
vypočtených podle jednotlivých ukazatelů znečištění jako násobek sazby poplatku a 
celkového množství vypouštěného znečištění za kalendářní rok. V případě, že u některé 
zpoplatněné látky dojde ke snížení jejího celkového vypouštěného množství oproti 
předcházejícímu kalendářnímu roku nejméně o 20 %, nejvýše však o 50 %, snižuje se 
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poplatek za tuto látku o dvojnásobek dosaženého snížení. Dojde-li u některé zpoplatněné látky 
ke snížení jejího celkového vypouštěného množství oproti předcházejícímu kalendářnímu 
roku o více než 50 %, poplatek za tuto látku se neplatí. Celkové množství znečištění se zjistí 
vynásobením průměrné roční koncentrace znečištění u příslušného ukazatele znečištění 
ročním objemem vypouštěných odpadních vod. 

  
(5) Sazba pro zpoplatnění u ukazatele znečištění "organické látky charakterizované 

chemickou spotřebou kyslíku" se použije podle odpovídajícího druhu odpadních vod. 
  

(6) Znečišťovatel může pro účely výpočtu poplatku pro jeden zdroj znečištění odečíst 
množství znečištění obsažené v jím odebrané a použité vodě nebo ve vodě odebrané a použité 
jinou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která mu předává vzniklé odpadní vody k 
dalšímu zneškodňování, od zjištěného celkového množství znečištění ve vypouštěných 
odpadních vodách z daného zdroje znečištění. Odečtené množství znečištění odebrané vody 
doloží údaji o koncentracích znečištění v odebrané vodě podle příslušných ukazatelů 
znečištění a údajem o jejím odebraném množství v roce, za který je poplatek vypočítáván. Za 
správnost údajů o množství znečištění v odebrané vodě odpovídá znečišťovatel. 

  
    § 91 
Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod 
 

(1) Pro účel stanovení výše poplatků je znečišťovatel, kterému vznikla poplatková 
povinnost podle tohoto zákona, povinen u každého zdroje a výpustě sledovat koncentraci 
znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v příslušných ukazatelích, měřit objem 
vypouštěných odpadních vod a vést o tomto sledování a měření provozní evidenci podle 
jednotlivých ukazatelů znečištění. Znečišťovatel odpovídá za správnost zjištění zdrojů 
znečišťování vypouštěných odpadních vod, stanovení koncentrace znečištění podle 
příslušných ukazatelů znečištění, měření objemu vypouštěných odpadních vod a vedení 
provozní evidence. Veškeré podklady k vedení provozní evidence je znečišťovatel povinen 
uchovávat po dobu 5 let. 

  
(2) Vypouští-li znečišťovatel odpadní vody v jedné lokalitě více výpustmi, pro účely 

výpočtu poplatků se do množství znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod 
započítávají vypouštěné odpadní vody ze všech výpustí. Více výpustmi v jedné lokalitě se 
rozumějí například jednotlivé výpustě z veřejné kanalizace v rámci jedné obce, jednotlivé 
výpustě z areálu průmyslové výroby. Při výpočtu poplatku se použije rozdílná sazba pro 
čištěné a nečištěné odpadní vody. Čištěné odpadní vody jsou vody vyčištěné např. v 
mechanicko-biologické nebo mechanicko-chemické čistírně odpadních vod. V pochybnostech 
o tom, zda jde o čištěné odpadní vody, či nikoliv, rozhodne Česká inspekce životního 
prostředí. 

  
(3) Bližší vymezení zdroje znečišťování, postup pro určování znečištění obsaženého v 

odpadních vodách, metody měření ukazatelů znečištění, zjišťování průměrné koncentrace 
znečištění a ročního objemu vypouštěných odpadních vod, provádění odečtů množství 
znečištění podle § 90 odst. 6, provádění měření objemu vypouštěných odpadních vod a 
náležitosti provozní evidence stanoví vláda nařízením. 

  
    § 92 
 Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod 
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(1) Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět 
rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen 
"kontrolní laboratoř"). 

  
(2) Kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod 

mohou zajišťovat jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání pověřené 
Ministerstvem životního prostředí (dále jen "měřící skupina"). Způsob sledování znečištění 
odpadních vod, měření objemu vypouštěných odpadních vod, požadavky na způsobilost 
oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů ke 
zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách a pro kontrolu správnosti měření 
objemu vypouštěných odpadních vod pro účely tohoto zákona stanoví Ministerstvo životního 
prostředí vyhláškou. Ministerstvo životního prostředí pravidelně zveřejňuje ve svém Věstníku 
seznam oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin. 

  
(3) Znečišťovatel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolních laboratoří a 

měřících skupin a osobám provádějícím svou činnost v souladu s § 126b vstup do 
kontrolovaných objektů, poskytnout jim podklady nezbytné pro provedení kontroly a zajistit 
podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění. 

  
(4) Úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních 

vod pro účely výkonu státní správy zajistí Státní fond životního prostředí České republiky na 
základě návrhu České inspekce životního prostředí. 

  
(5) Za odebrané vzorky pro účely rozborů a kontroly znečištění odpadních vod 

nenáleží znečišťovateli, jemuž byl vzorek odebrán, náhrada. 
  
    § 93 
             Zálohy  
  

(1) Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující kalendářní rok je 
znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení s uvedením skutečností rozhodných k 
jejímu výpočtu, zejména údaje o množství i koncentraci ukazatelů znečištění a o objemu 
vypouštěných odpadních vod v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich 
výpustí včetně údajů pro odpočet znečištění v odebrané vodě (§ 90 odst. 6) a údajů o 
poskytnutých odkladech pro účely výpočtu výše poplatků. V poplatkovém hlášení 
znečišťovatel vypočte výši záloh na poplatky a předloží je České inspekci životního prostředí 
nejpozději do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo 
životního prostředí vyhláškou. 

  
(2) Česká inspekce životního prostředí na podkladě poplatkového hlášení a ověření 

údajů rozhodných pro výpočet záloh na poplatky stanoví výši zálohy výměrem, který doručí 
znečišťovateli, příslušnému správci daně, Státnímu fondu životního prostředí České republiky 
do 15. prosince běžného roku. Ve výměru Česká inspekce životního prostředí stanoví 
rovnoměrné čtvrtletní zálohy, pokud jejich souhrnná výše se rovná nebo je nižší než 1 000 
000 Kč, nebo rovnoměrné měsíční zálohy, pokud jejich souhrnná výše je vyšší než 1 000 000 
Kč. 

  
(3) Měsíční zálohy je znečišťovatel povinen zaplatit nejpozději do dvacátého pátého 

dne kalendářního měsíce, za který byla záloha vyměřena. Čtvrtletní zálohy je znečišťovatel 
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povinen zaplatit nejpozději do dvacátého pátého dne posledního měsíce kalendářního čtvrtletí, 
za které byla záloha vyměřena. 

  
(4) Zjistí-li Česká inspekce životního prostředí v průběhu roku, v němž jsou zálohy 

splatné, že skutečné údaje rozhodné pro výpočet záloh na poplatky se liší od údajů uvedených 
v poplatkovém hlášení o více než 30 % nebo že znečišťovatel neuvedl v poplatkovém hlášení 
hodnoty znečištění za všechny ukazatele znečištění přesahující limitní hodnoty uvedené v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu vydá podle skutečných údajů nový výměr do 30 dnů ode dne, v 
němž uvedené skutečnosti zjistil. V tomto novém výměru stanoví nově výši záloh pro 
zbývající část roku, a to obdobným způsobem podle odstavce 2; výše dosud splatných záloh 
se nemění. Obdobně postupuje, zjistí-li, že znečišťovatel poplatkové hlášení nepředložil. 

  
(5) Zjistí-li znečišťovatel, že se skutečné údaje rozhodné pro výpočet záloh na 

poplatky liší od údajů, které uvedl v poplatkovém hlášení, o více než 30 %, je povinen podat 
nové poplatkové hlášení, na jehož podkladě Česká inspekce životního prostředí vydá nový 
výměr o stanovení záloh na poplatky, a to do 30 dnů ode dne obdržení nového poplatkového 
hlášení. V ostatním platí obdobně odstavce 2 a 4. 

  
(6) Povinnosti uvedené v odstavcích 4 a 5 se nevztahují na ojedinělé jednorázové 

odchylky. 
  
    § 94 
   Poplatkové přiznání 
 

(1) Znečišťovatel je povinen do 15. února předložit České inspekci životního prostředí 
poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok. V tomto přiznání znečišťovatel uvede 
skutečné údaje o množství ukazatelů znečištění podléhajících zpoplatnění, jejich koncentraci 
ve vypouštěných odpadních vodách a o objemu vypouštěných odpadních vod pro jednotlivé 
zdroje znečišťování a jejich výpustě, včetně údajů potřebných pro případný odečet v odebrané 
vodě (§ 90 odst. 6), údajů o poskytnutých odkladech a výši zaplacených záloh. Vzor 
poplatkového přiznání stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 

  
(2) Česká inspekce životního prostředí na podkladě poplatkového přiznání a ověření 

údajů rozhodných pro výpočet poplatků stanoví výši poplatků za uplynulý kalendářní rok 
poplatkovým výměrem, který doručí znečišťovateli, příslušnému správci daně a Státnímu 
fondu životního prostředí České republiky do 30. dubna běžného roku. V případě, že 
zaplacené zálohy jsou nižší než vyměřená výše poplatků, je znečišťovatel povinen nedoplatek 
zaplatit na účet příslušného správce daně do 15 dnů ode dne doručení poplatkového výměru. 
V případě, že zaplacené zálohy jsou vyšší než vyměřené poplatky, vrátí příslušný správce 
daně znečišťovateli přeplatek bez žádosti do 30 dnů ode dne, kdy bylo příslušnému správci 
daně doručeno oznámení České inspekce životního prostředí o tom, že poplatkový výměr 
nabyl právní moci a je vykonatelný. Nedoplatky nebo přeplatky nepřesahující částku 500 Kč 
se převádějí do dalšího zúčtovacího období. 

  
    § 95 
  

Výměr o stanovení záloh na poplatky a poplatkový výměr se vydávají podle 
jednotlivých zdrojů znečišťování a jsou podkladem pro vybírání a vymáhání poplatků. 

  
    § 96 
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       Odklad placení poplatků 
 

(1) Znečišťovatel, který prokazatelně na podkladě povolení zahájil práce na stavbě 
čistírny odpadních vod (dále jen "stavba") nebo jiného zařízení investičního charakteru (dále 
jen "jiné zařízení") ke snížení množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a 
kterému vodoprávní úřad povolil (§ 38 odst. 9) po dobu výstavby vypouštění odpadních vod s 
přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené 
prováděcím právním předpisem,38) avšak po uplynutí výstavby hodnotami nepřesahujícími 
úroveň stanovenou zvláštním právním předpisem (§ 38 odst. 5), nebo pro tento účel smluvně 
převedl prostředky, může nejpozději do jednoho roku ode dne zahájení stavby nebo jiného 
zařízení nebo uzavření smlouvy o převedení finančních prostředků požádat Českou inspekci 
životního prostředí o povolení odkladu placení až o 80 % výše poplatků za zdroj znečištění, 
pro který tyto práce zahájil nebo finanční prostředky převedl (dále jen "odklad"). Rozhodnutí 
o odkladu placení poplatků zašle Česká inspekce životního prostředí znečišťovateli, 
příslušnému správci daně a Státnímu fondu životního prostředí České republiky. 

  
(2) Odklad lze povolit od prvního dne měsíce následujícího po dni skutečného 

zahájení stavby nebo výstavby jiného zařízení doloženého zápisem ve stavebním deníku nebo 
v případě sdružení finančních prostředků až po zahájení stavby či jiného zařízení, nejdříve od 
prvního dne měsíce následujícího po dni uzavření smlouvy o sdružení. Odklad trvá do 
posledního dne měsíce stanoveného pro dokončení stavby v pravomocném povolení 
vodoprávního úřadu. Česká inspekce životního prostředí povolí odklad nejvýše do částky 
nákladů stavby nebo jiného zařízení. Odklad nelze povolit, pokud jakost odpadních vod 
vypouštěných z čistírny odpadních vod nebo jiného zařízení v období 12 měsíců před 
zahájením stavby již plní přípustné hodnoty ukazatelů znečištění stanovené zvláštním 
právním předpisem (§ 38 odst. 8). 

  
(3) Pokud znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení 

prostředků, dokončí stavbu nebo jiné zařízení před termínem stanoveným k jejich dokončení v 
pravomocném povolení vodoprávního úřadu, je povinen tuto skutečnost do jednoho měsíce 
ode dne jejich dokončení písemně oznámit České inspekci životního prostředí. Odklad končí 
posledním dnem měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení České inspekci životního 
prostředí doručeno. 

  
(4) Pokud znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení 

prostředků, požádal podle zvláštního právního předpisu4) o souhlas se zahájením zkušebního 
provozu nebo mu bylo vydáno povolení o prozatímním užívání stavby nebo jiného zařízení ke 
zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí a tento souhlas mu byl udělen, 
odklad trvá po dobu zkušebního provozu, nejpozději však 2 roky od udělení souhlasu nebo 
povolení. 

  
(5) V případě, že znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o 

sdružení prostředků, nesplnil podmínky odkladu, je znečišťovatel na základě rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí povinen odloženou část poplatku zaplatit nejpozději do 
jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rovnoměrnými měsíčními splátkami. 
Případné odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

  
(6) Znečišťovatel může požádat o odklad nejpozději do jednoho roku ode dne zahájení 

stavby nebo jiného zařízení nebo od data uzavření smlouvy o sdružení prostředků. 
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(7) Znečišťovatel je povinen předložit potřebné doklady pro přiznání odkladu a pro 
posouzení splnění jeho podmínek. 

  
(8) Náležitosti žádostí o povolení odkladu a postup České inspekce životního prostředí 

pro jejich posuzování a povolování odkladu stanoví Ministerstvo životního prostředí 
vyhláškou. 

  
    § 97 
       Prominutí části poplatků 
 

(1) Dodržel-li znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení 
prostředků, lhůtu k dokončení stavby nebo jiného zařízení stanovenou v povolení 
vodoprávního úřadu a podmínky stanovené v povolení k vypouštění odpadních vod, promine 
Česká inspekce životního prostředí znečišťovateli část poplatků ve výši odpovídající částce, 
jejíž zaplacení bylo podle § 96 rozhodnutím České inspekce životního prostředí odloženo; 
prominutou část poplatků může Česká inspekce životního prostředí v rozhodnutí o prominutí 
části poplatků označit za dotaci38). 

  
(2) O prominutí části poplatků v případech podle odstavce 1 rozhoduje Česká inspekce 

životního prostředí na podkladě žádosti znečišťovatele. Rozhodnutí zasílá znečišťovateli, 
příslušnému správci daně a Státnímu fondu životního prostředí České republiky. 

  
    § 98 
  

Odvolání proti rozhodnutí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nemá odkladný účinek.40) 

  
    § 99 
   Správa poplatků 
 

(1) Vybírání a vymáhání poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
vykonává správce daně příslušný podle sídla jednotlivých znečišťovatelů. 

  
(2) Poplatky včetně záloh, úroku z prodlení a pokut platí znečišťovatel na účet 

příslušného správce daně a jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. 
Výnos poplatků a jejich příslušenství včetně záloh, vybrané úroky z prodlení a pokuty převádí 
příslušný správce daně na účet Státního fondu životního prostředí České republiky měsíčně. 

  
    § 100 

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
 

(1) Za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních platí oprávněný (§ 8) 
poplatek. 

  
(2) Za vypouštění z jednotlivých staveb pro bydlení a pro individuální rekreaci se 

poplatek neplatí. Za vypouštění v ostatních případech se stanoví poplatek ve výši 350 Kč za 
každého 1 ekvivalentního obyvatele podle kapacity zařízení určeného k čištění odpadních vod 
za kalendářní rok. 

  
(3) Povinnost platit poplatky podle odstavce 1 se nevztahuje na vypouštění 
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a) minerálních vod osvědčených podle zvláštního zákona2) jako přírodní léčivý zdroj, pokud 
nebyly použity při lázeňské péči, 

  
b) přírodních minerálních vod, pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod, 

  
c) vod použitých za účelem získání tepelné energie [§ 8 odst. 1 písm. d)], 

  
d) znečištěných vod, jejichž znečištění bylo po jejich vyčerpání z vod podzemních sníženo [§ 
8 odst. 1 písm. e)]. 

  
(4) Poplatek se platí do 31. ledna po uplynutí roku, v němž platební povinnost vznikla. 

  
(5) Poplatek se platí obci, na jejímž katastrálním území k vypouštění dochází, a je 

jejím příjmem. 
  

(6) Vodoprávní úřad vydávající povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních předává obci potřebné údaje. 

  
(7) Při stanovení poplatků postupuje obec podle správního řádu. 
 

Díl 1 
Poplatek za odebrané množství podzemní vody 

Oddíl 1 

Poplatek 

§ 88 

Subjekt poplatku 

(1) Poplatníkem poplatku za odebrané množství podzemní vody je oprávněný z 
povolení k odběru podzemní vody. 

(2) V případě, že oprávněný podle odstavce 1 umožnil výkon svého povolení 
k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu 
podle zákona upravujícího vodovody a kanalizace, je poplatníkem poplatku tento 
provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. 

§ 88a 

Předmět poplatku 

Předmětem poplatku za odebrané množství podzemní vody je odběr podzemní 
vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. 
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§ 88b 

Osvobození od poplatku 

Od poplatku za odebrané množství podzemní vody se osvobozuje odebírání podzemní 
vody provedené poplatníkem na území jedné obce nebo vojenského újezdu, jehož 
objem nepřekračuje 6000 m3 za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v každém 
měsíci kalendářního roku. 

§ 88c 

Základ poplatku 

Základem poplatku za odebrané množství podzemní vody je objem odebrané vody 
v m3. 

§ 88d 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za odebrané množství podzemní vody je uvedena v příloze 
č. 2 k tomuto zákonu. 

§ 88e 

Výpočet poplatku 

 Poplatek za odebrané množství podzemní vody se vypočte jako součin základu 
poplatku a sazby poplatku. 

§ 88f 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku za odebrané množství podzemní vody je 
kalendářní rok. 

§ 88g 

Rozpočtové určení poplatku 

Výnos poplatku za odebrané množství podzemní vody je z 

a) 50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody 
uskutečňuje a 

b) 50 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 
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§ 88h 

Účelovost poplatku 

(1) Část výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody, která je příjmem 
rozpočtu kraje, může být použita pouze na podporu výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr 
podzemní vody uskutečňuje, a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 
4. 

(2)  Část výnosu poplatku, která je příjmem Státního fondu životního prostředí 
České republiky, může být použita na zlepšování ochrany kvality a množství vod 
a sledování množství a kvality vod.  

Oddíl 2 

Správa poplatku 

§ 88i 

Správce poplatku 

(1)  Správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody je Státní fond 
životního prostředí České republiky.  

(2)  Správu placení poplatku vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu 
se řídí podle sídla nebo místa pobytu poplatníka. 

§ 88j 

Poplatkové přiznání 

(1)  Poplatník poplatku za odebrané množství podzemní vody je povinen podat 
poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku, následujícího po 
skončení poplatkového období. 

(2)  Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

(3)  Poplatkové přiznání se nepodává, je-li odebírání podzemní vody osvobozeno od 
poplatku. 

(4)  Tiskopis poplatkového přiznání a dodatečného poplatkového přiznání vydává 
správce poplatku. 

§ 88k 

Splatnost poplatku 

Poplatek za odebrané množství podzemní vody je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne právní moci platebního výměru. 
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§ 88l 

Úrok z prodlení 

U nedoplatku na poplatku za odebrané množství podzemní vody vzniká úrok 
z prodlení. 

Díl 2 
Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

Oddíl 1 

Poplatek 

§ 89 

Subjekt poplatku 

Poplatníkem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je ten, kdo 
vypouští odpadní vody do vod povrchových. 

§ 89a 

Předmět poplatku 

(1) Předmětem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 
vypouštění odpadních vod z jednotlivého zdroje znečištění do vod povrchových. 

(2) Zdrojem znečištění se  rozumí území obce, území vojenského újezdu, 
průmyslový areál, stavba nebo zařízení, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní 
vody do povrchových vod. 

§ 89b 

Osvobození od poplatku 

Od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se osvobozuje 
vypouštění 

a) minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího 
lázeňství jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při lázeňské péči, 

b) přírodních minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona 
upravujícího lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody, pokud nebyly použity 
při výrobě balených minerálních vod, 

c) vod ze sanačních vrtů a systémů, 

d) odpadních vod z průtočného chlazení parních turbín, 
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e) odpadních vod vzniklých využitím podzemních či povrchových vod pro získání 
tepelné energie podle § 8 odst. 1 písm. d), 

f) odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace splňujících technické 
požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým se 
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

§ 89c 

Osvobození od dílčích poplatků 

(1) Od dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních vod, jejichž 
objem nepřekračuje objem 100 000 m3. 

(2) Od dílčího poplatku z jednotlivého znečištění se osvobozuje vypouštění 
odpadních vod nepřekračujících hmotnostní nebo koncentrační limit pro ukazatel 
tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

         § 89d 

         Základ poplatku 

Základ poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se skládá 
z dílčích základů poplatku. 

                                                    § 89e 

                                              Dílčí základy poplatku 

(1) Dílčí základy poplatku tvoří 

a) objem odpadních vod v m3 v případě dílčího poplatku z objemu, 

b) celkové množství jednotlivého znečištění uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu 
obsaženého v odpadních vodách v kg v případě dílčího poplatku z tohoto znečištění. 

(2) Poplatník může snížit dílčí základ poplatku z jednotlivého znečištění o celkové 
množství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná 
odpadní voda. 

(3) Pro účely poplatku se celkové množství jednotlivého znečištění ve vodách v kg 
vypočte jako součin 

a) průměrné koncentrace ukazatele tohoto znečištění, uvedeného v příloze 
č. 2 k tomuto zákonu ve vodách, v kg.m3 a 

b) objemu vod v m3. 

(4) Je-li provoz čistírny odpadních vod omezen nebo přerušen v důsledku povodně 
nebo jiné přírodní katastrofy, považuje se za celkové množství jednotlivého 
znečištění ve vodách podle odstavce 3 za období, kdy byl provoz omezen nebo 
přerušen, součin 
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c) počtu dní, kdy byl provoz omezen nebo přerušen, a 

d) podílu celkového množství jednotlivého znečištění ve vodách za předcházející 
poplatkové období a počtu dní tohoto poplatkového období. 

§ 89f 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je uvedena 
v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

(2) Při výpočtu poplatku za organické znečištění vypouštěných odpadních vod se 
použije rozdílná sazba pro čištěné a nečištěné odpadní vody.  

(3) Za čištěné odpadní vody se pro účely poplatku považují vody splňující hodnoty 
emisních standardů stanovené v nařízení vlády podle § 38 odst. 10; není-li emisní 
standard stanoven, emisní limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v povolení 
podle § 8 odst. 1 písm. c). 

 89g 

Sleva na dílčím poplatku  

(1) V případě, že u jednotlivého znečištění dojde v důsledku realizace technického 
nebo technologického opatření s trvalým efektem ke snížení jeho vypouštěného 
množství oproti bezprostředně předcházejícímu poplatkovému období, lze uplatnit 
slevu na dílčím poplatku. 

(2) Sleva na dílčím poplatku z jednotlivého znečištění činí součin 

a) dílčího základu poplatku, 

  b)     sazby pro tento dílčí základ poplatku, 

 

c)  podílu 

1. rozdílu dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím poplatkovém 
období a dílčího základu poplatku a 

2. dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím poplatkovém období 
a 

d) koeficientu 2,5. 

 (3) Sleva podle odstavce 2 činí nejvýše součin dílčího základu poplatku a sazby 
pro tento dílčí základ poplatku. 

(4) Slevu nelze uplatnit, pokud je podíl podle odstavce 2 písm. c) nižší než 0,1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAEFGCUW0)



36 
 

§ 89h 

Výpočet poplatku 

 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vypočte jako 
součet dílčího poplatku z objemu a dílčích poplatků z jednotlivých znečištění. 

§ 89i 

Výpočet dílčích poplatků 

Dílčí poplatek se vypočte jako rozdíl 

a) součinu dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí základ poplatku a 

b) poplatníkem uplatněné slevy na dílčím poplatku. 

§ 89j 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
je kalendářní rok. 

§ 89k 

Rozpočtové určení poplatku 

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je příjmem 
rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

§ 89l 

Účelovost poplatku 

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových může být použit 
na podporu intenzifikace a výstavby vodohospodářské infrastruktury a úhradu nákladů 
na činnost oprávněné laboratoře vybrané Státním fondem životního prostředí České 
republiky (dále jen „kontrolní laboratoř“) a odborně způsobilých osob oprávněných 
k podnikání a autorizovaných k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou 
hladinou podle zákona o metrologii.  

Oddíl 2 

Správa poplatku 

§ 89m 

Správce poplatku 

 (1) Správcem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 
Státní fond životního prostředí České republiky.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAEFGCUW0)



37 
 

 (2) Správu placení poplatku vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního 
úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu poplatníka. 

§ 89n 

Povinnosti poplatníka 

 (1) Poplatník poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 
povinen vést provozní evidenci o sledování množství vypouštěného znečištění, objemu 
vypouštěných odpadních vod a dalších skutečnostech rozhodných pro určení výše 
poplatku. Poplatník je povinen uchovávat veškeré podklady k vedení provozní evidence 
po dobu 5 let.  

 (2) Poplatník je povinen u každého zdroje a výpustě prostřednictvím oprávněné 
laboratoře odebírat vzorky odpadních vod a sledovat koncentraci znečištění v nich v 
 příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2B, zjišťovat průměrnou koncentraci 
jednotlivého znečištění a měřit objem odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění. 
Poplatník odpovídá za správnost zjištění zdrojů znečištění a stanovení koncentrace 
znečištění podle příslušných ukazatelů znečištění. 

 (3) Poplatník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu správci poplatku 
omezení, přerušení a obnovení provozu čistírny odpadních vod. 

 (4) V případě, že poplatník snižuje dílčí základ poplatku z jednotlivého 
znečištění o celkové množství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se 
stala vypouštěná odpadní voda, je povinen zjišťovat množství tohoto znečištění. 

 (5) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou 

a) náležitosti provozní evidence podle odstavce 1, 

b) bližší vymezení zdroje znečištění podle § 89a odst. 1,  

c) postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod 
měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří, 

 
d) způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření 
objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle odstavce 2, 

e) způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná 
odpadní voda podle odstavce 5. 

§ 89o 

Poplatkové přiznání 

 (1) Poplatník poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 
povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku 
následujícího po skončení poplatkového období. 
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 (2) Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

 (3) Poplatkové přiznání se nepodává, pokud je vypouštění odpadních vod od 
poplatku zcela osvobozeno. 

 (4) Tiskopis poplatkového přiznání a dodatečného poplatkového přiznání 
vydává správce poplatku. 

§ 89p 

Splatnost poplatku 

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je splatný ve lhůtě do 
30 dnů ode dne právní moci platebního výměru. 

§ 89q 

Úrok z prodlení 

U nedoplatku na poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
vzniká úrok z prodlení. 

Díl 3 
Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

Oddíl 1 

Poplatek 

§ 90 

Subjekt poplatku 

Poplatníkem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
je oprávněný, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

§ 90a 

Předmět poplatku 

Předmětem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
je vypouštění odpadních vod do vod podzemních na základě povolení ze zařízení 
určeného k čištění odpadních vod. 
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§ 90b 

Osvobození od poplatku 

Od poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních se 
osvobozuje vypouštění 

a) odpadních vod ze zařízení určeného k čištění odpadních vod z jedné stavby pro 
bydlení nebo jedné stavby pro rodinnou rekreaci, 

b) minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího 
lázeňství jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při lázeňské péči, 

d) přírodních minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona 
upravujícího lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody, pokud nebyly použity při 
výrobě balených minerálních vod, 

e) odpadních vod vzniklých využitím podzemních či povrchových vod pro získání 
tepelné energie [§ 8 odst. 1 písm. d)], a 

f) znečištěných vod, jejichž znečištění bylo po jejich vyčerpání z vod podzemních 
sníženo [§ 8 odst. 1 písm. e)]. 

§ 90c 

Základ poplatku 

Základem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je 
kapacita zařízení určeného k čištění odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody 
vypouštěny, vyjádřená v ekvivalentních obyvatelích. Jeden ekvivalentní obyvatel 
odpovídá produkci znečištění 60 g BSK5 za den. 

§ 90d 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních činí 
350 Kč. 

§ 90e 

Výpočet poplatku 

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vypočte jako 
součin základu poplatku zaokrouhleného na celé ekvivalentní obyvatele nahoru a sazby 
poplatku. 
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§ 90f 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních je kalendářní rok. 

§ 90g 

Rozpočtové určení poplatku 

Výnos poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je 
příjmem rozpočtu obce, na jejímž území k vypouštění dochází. 

Oddíl 2 

Správa poplatku 

§ 90h 

Správce poplatku 

Správcem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je 
obecní úřad obce, na jejímž území k vypouštění dochází. 

§ 90i 

Splatnost poplatku 

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je splatný 
do 31. ledna kalendářního roku následujícího po poplatkovém období. 

  
    Díl 2  

       Hlava XI 
 

Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí a úhrada výdajů na 
opatření ve veřejném zájmu 

 
    § 101 
 Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí 
 

(1) Kdo odebírá povrchovou vodu z vodního toku, je povinen uhrazovat platbu 
k úhradě správy vodních toků a u odběrů povrchové vody z významných vodních toků a 
z ostatních povrchových vod také k úhradě správy povodí, podle účelu užití odebrané 
povrchové vody v jednotkové výši v Kč/m3 podle skutečně odebraného množství povrchové 
vody. Kdo odebírá povrchovou vodu je povinen za každý den prodlení s placením plateb 
podle věty první uhradit úrok z prodlení ve výši 1 promile. Povinnost uhrazovat tuto platbu 
má i ten, kdo odebírá povrchovou vodu prostřednictvím zařízení jiného oprávněného, který 
neplatí za odběry povrchové vody podle odstavce 4. 
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(2) Výše platby se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody 
za uplynulý kalendářní měsíc (případně jiné období, nepřesahující jeden kalendářní rok, 
dohodnuté se správcem vodního toku, ve kterém k odběru povrchové vody dochází) snížené o 
množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje (odstavec 4), cenou za odběr 
povrchové vody stanovenou správcem vodního toku podle zvláštního zákona.42) Odebírá-li 
oprávněný k nakládání s vodami povrchovou vodu z vodního zdroje v jedné lokalitě na více 
místech, pak pro účely zpoplatnění se odebrané množství povrchové vody sčítá. 

  
(3) Cena za odběr povrchové vody se stanoví zvlášť pro účely užití 

a) průtočného chlazení parních turbín, 
  

b) zemědělských závlah, 
  

c) zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) v případech 
vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody; tato cena nesmí překročit výši provozních 
nákladů, které správci vodního toku na tuto činnost vzniknou, 

  
d) ostatních odběrů. 

  
(4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství povrchové 

vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je menší nebo rovno 500 m3 
v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se též za odběry povrchových vod pro provoz 
rybích líhní a sádek a pro napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, zatápění 
umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání nebo 
převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení výzkumných jaderných 
reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných koupališť, odstavených ramen vodních toků 
a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů, pro výrobu sněhu vodními děly, za 
odběr okalových vod pro zemědělskou nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání 
vláhového deficitu zemědělských plodin. Okalovými vodami pro zemědělskou a lesní výrobu 
jsou povrchové vody odebírané z vodního toku za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro 
závlahy zaplavováním. 

  
(5) Oprávněný k odběru povrchové vody je povinen platit platbu měsíčně do 

dvacátého pátého dne po skončení kalendářního měsíce příslušnému správci vodního toku, ve 
kterém k odběru povrchové vody dochází, u ostatních odběrů povrchových vod příslušnému 
správci povodí, pokud s ním nedohodne platební podmínky jinak; v této dohodě však nelze 
smluvit delší lhůtu než do 25. Ledna následujícího kalendářního roku. 

  
(6) Nezaplatí-li ten, kdo odebral povrchovou vodu, dlužnou platbu, je příslušný 

správce vodního toku, ve kterém k odběru povrchové vody dochází, nebo správce povodí 
příslušný podle místa ostatního odběru povrchové vody oprávněn domáhat se jí, včetně úroku 
z prodlení podle odstavce 1, u soudu. 

  
    § 102 
 Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu 
 

(1) Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném 
zájmu, zejména pro 
a) činnosti správy povodí podle tohoto zákona, 
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b) správu drobných vodních toků, 
  

c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, 
  

d) plánování v oblasti vod, 
  

e) studie odtokových poměrů, stanovení záplavových území a studie preventivních 
protipovodňových opatření, 

  
f) obnovu vodních děl a koryt vodních toků, 

  
g) zřizování, obnovu a provoz vodních děl a zařízení k ochraně před povodněmi a suchem, 

  
h) zkapacitnění a úpravu koryt vodních toků a zlepšování odtokových poměrů v krajině, 

  
(2) zřizování a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků, 

  
j) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků, 

  
k) obnovu a provoz vodních cest, 

  
l) správu vodních děl, o které nikdo nepečuje a u nichž není vlastník znám, 

  
m) další opatření podle schválených programů opatření (§ 26), 

  
n) obnovu koryta vodního toku po povodni (§ 45 odst. 1), 

  
o) provádění kontrolního zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod, včetně 
zjišťování zdrojů znečišťování, 

  
p) vsakování, zadržování a odvádění srážkových vod. 

  
(3) Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát správcům 

povodí, České inspekci životního prostředí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl a 
pověřeným odborným subjektům (§ 21 odst. 3) a jiným fyzickým a právnickým osobám; na 
finanční prostředky není právní nárok. 

  
    Díl 3 
             Penále  
  
    § 103 
       Úrok z prodlení 
 

(1) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 88 vzniká povinným subjektům 
povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může po projednání 
s Ministerstvem zemědělství z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost 
povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku 
prominout. 
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(2) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 89 a 100 vzniká povinným 
subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může z důvodu 
odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle 
tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout. 

  

 HLAVA XII 
MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ANALÝZA VZORKŮ 

ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH 

§ 103 

Měření objemu odpadních vod 

(1)  Správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod a správnou funkci 
měřidla může kontrolovat pouze odborně způsobilá osoba oprávněná k podnikání a 
autorizovaná k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou podle 
zákona o metrologii.  

(2)  Správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontroluje odborně způsobilá osoba 
podle odstavce 1, vybraná Státním fondem životního prostředí České republiky. 

(3)  Seznam odborně způsobilých osob podle odstavce 2 zveřejní Státní fond 
životního prostředí České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4)   Oprávněné náklady odborně způsobilých osob podle odstavce 2 spojené 
s kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely 
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových hradí Státní fond životního 
prostředí České republiky z výnosu poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. 

(5)  Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen umožnit 
odborně způsobilé osobě podle odstavce 2 vstup do prostorů, kde se nachází zdroj 
znečišťování, a zajistit podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů 
nezbytných pro provedení kontroly. 

§ 103a 

Odběr a analýza vzorků odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových 

(1) Odběr a analýzu vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění pro 
účely stanovení poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provádí na 
základě požadavku toho, kdo vypouští odpadní vody, oprávněná laboratoř.  
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 (2) Správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních 
vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
kontroluje kontrolní laboratoř. 

 (3) Seznam kontrolních laboratoří zveřejní Státní fond životního prostředí České 
republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 (4)  Oprávněné náklady kontrolní laboratoře, spojené s prováděním odběrů 
a rozborů vzorků hradí Státní fond životního prostředí České republiky z výnosu 
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

 (5) Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen umožnit 
pracovníkům kontrolní laboratoře vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, 
a zajistit podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí zdroje znečištění. 

     

      HLAVA XI  
     HLAVA XIII 

 
   VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

 
              § 104 
 

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce 
životního prostředí. 
  
 (2) Vodoprávními úřady jsou 
a) obecní úřady, 
  
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů, 
  
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
  
d) krajské úřady, 
  
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108). 
Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech. 
  
 (3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy 
pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství 
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
  
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
  
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
  
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
  
b) adresa místa pobytu, 
  
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
  
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
  
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
  
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
  
c) adresa místa trvalého pobytu, 
  
d) omezení svéprávnosti, 
  
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
  
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
  
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
  
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
  
c) druh a adresa místa pobytu, 
  
d) omezení svéprávnosti, 
  
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se 
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
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 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
  
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
  
 (9) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny14a), 
horního zákona1a) a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7b) a dále 
při postupu podle stavebního zákona4) při umisťování, povolování, užívání a odstraňování 
staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného stanoviska 
vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona. Závazné 
stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 
17. Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení či nemožnost 
dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného 
útvaru povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může 
vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením 
povinnost požádat v případě uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8. 
Vodoprávní úřad je vázán svým předchozím závazným stanoviskem. Navazující závazná 
stanoviska mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných 
a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily 
podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností 
vyplývajících z větší podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo 
jiný úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží. 

§ 107 
 

Krajské úřady 
 

(1) Do působnosti krajských úřadů patří 
  
a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou 
působností, 
  
b) vyjadřovat se podle § 18 tohoto zákona ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem 
ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to 
vyhradí, 
  
c) rozhodovat ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo 
vyznačení státní hranice, rozhodovat po projednání i s Ministerstvem vnitra; týká-li se takové 
rozhodnutí přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v blízkosti státních hranic 
podle zvláštního zákona2), rozhodovat po projednání i s Ministerstvem zdravotnictví; za 
hraniční vody se považují povrchové, popřípadě podzemní vody vymezené v mezinárodních 
smlouvách, kterými je Česká republika vázána44), 
  
d) činit za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření, a to 
v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
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e) spolupracovat s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů 
oblastí povodí a jejich plnění. Krajské úřady si mohou pro zajištění spolupráce na plánech 
oblastí povodí a při provádění kontroly plnění plánů oblastí povodí vyžádat spolupráci 
odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgánů ochrany 
přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního prostředí, rybářství, 
vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a popřípadě dalších orgánů, 
  
f) ukládat opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4, 
 
f) rozhodovat o výjimce podle § 23a odst. 8 a ukládat opatření, která stanoví ve 
veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4, 
  
g) kontrolovat provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povoluje, 
  
h) rozhodovat o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního 
dohledu, pokud si to vyhradí, 
  
i) stanovovat způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo 
podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod, 
  
j) povolovat nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 písm. 
a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí, 
  
k) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 
10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více, 
 
l) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných 
elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle 
přílohy č. 1 do vod povrchových a vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace (§ 16) 
s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností podle § 16 odst. 
5,  
 
m) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění 
a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. 
e)], 
  
n) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 
000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti, 
  
o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků 
a jejich aktivní zóny a ukládat jim zpracování takového návrhu, 
  
p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody, o jaké 
nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody, 
  
r) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o tom, že 
vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1, 
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s) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas, 
  
t) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povolovat nakládání 
s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud 
vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek, 
  
u) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím nakládání 
s vodami podle písmen l) až n), 
  
v) rozhodovat v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních záležitostech 
týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů s nimi souvisejících, 
  
w) schvalovat manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných manipulací 
na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno z vodních děl, na něž se 
komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho působnosti, 
  
x) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod sloužícím 
k nakládání s vodami podle písmene k), a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům s tímto 
nakládáním spojeným, 
  
y) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena 
povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů 
o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah 
ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového 
řízení a složkám integrovaného záchranného systému. 
  
 (2) Krajské úřady jsou dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 a vydávají závazné 
stanovisko ve věcech týkajících se jejich působnosti. 
 

§ 108 
 

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad 
 

(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává působnost ústředního 
vodoprávního úřadu Ministerstvo zemědělství. 

 
(2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k 

politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje. 
 
(3) Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního 

úřadu ve věcech 
a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to 
1. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních [§ 8 odst. 1 
písm. c)], 
2. povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k 

jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 
1 písm. e)], 

3. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizací 
(§ 16), 

4. souhlasu [§ 17 odst. 1 písm. e) a i)], 
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4. 5. stanovení minimálního zůstatkového průtoku a uložení povinnosti osadit na vodním díle 
cejch nebo vodní značku a povinnosti pravidelně měřit minimální zůstatkový průtok a 
podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 36), 

5. 6. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit návrh 
jímacího řádu, popřípadě povinnosti pravidelně měřit hladinu podzemních vod, 
způsobu měření a povinnosti podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o 
výsledcích měření (§ 37), 

6. 7. činnosti při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních a přebírání výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry jejich 
znečištění (§ 38), 

7. 8. přípravy návrhu prováděcího předpisu, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 
přípustného znečištění vod (§ 31, 32, 33, 35 a 38), 

b) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod společně s Ministerstvem 
zemědělství (§ 21 a 22), 
c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod prostřednictvím jím 
zřízených pověřených odborných subjektů (§ 21), 
d) tvorby a vedení informačního systému společně s Ministerstvem zemědělství podle tohoto 
zákona (§ 19 a 22), 
e) sestavování a schvalování plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření společně s 
Ministerstvem zemědělství (§ 24 až 26), 
f) posuzování plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí (§ 24 a 25), 
g) chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 
h) ochrany vodních zdrojů (§ 29 a 30), 
i) citlivých oblastí (§ 32), 
j) zranitelných oblastí (§ 33), s výjimkou přezkoumávání akčního programu, 
k) stanovení opatření k nápravě při nevyhovující jakosti povrchových vod využívaných ke 
koupání (§ 34 odst. 2), 
l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb 
a dalších vodních živočichů společně s Ministerstvem zemědělství (§ 35), 
m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod před závadnými látkami (§ 39), 
n) zneškodňování havárií (§ 41) a odstraňování jejich škodlivých následků (§ 42), 
o) ochrany před povodněmi (§ 63 až 87), 
p) řízení Českého hydrometeorologického ústavu (§ 73), 
q) poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství (§ 88 díl 1 hlavy 
X), 
r) poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních (§ 89 až 100 díl 
2 a 3 hlavy X), 
s) spolupráce s orgány krajů v přenesené působnosti ve věcech ochrany množství a jakosti 
hraničních vod (§ 107), 
t) řízení České inspekce životního prostředí (§ 112), 
u) řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod, 
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod, 
podávání zpráv o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinování 
převzetí a zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod společně s 
Ministerstvem zemědělství, 
w) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v rámci mezinárodní 
spolupráce ochrany vod v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry. 

 
(4) Ministerstvo dopravy a spojů vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu 

ve věcech užívání povrchových vod k plavbě (§ 7). 
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(5) Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve 

věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů podle § 105 odst. 3. 
 

§ 112 
 

Česká inspekce životního prostředí 
 

(1) České inspekci životního prostředí přísluší 
  
a) v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat, jak podnikající fyzické nebo právnické osoby 
dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem nebo uložené podle tohoto zákona jí nebo 
vodoprávními úřady na úseku 
1. nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 
2. ochrany uvedených vod včetně jejich ochrany při provozování plavby, 
3. havárií ohrožujících jakost těchto vod, 
4. vodních děl určených ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich 
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo do kanalizací, 
5. ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů, 
6. uvádění vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu 
s požadavky zákona v případech vyžadujících zvláštní pozornost, 
  
b) ukládat odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, 
zjistí-li porušení povinností na úsecích uvedených pod písmenem a), 
  
c) nařídit v oblasti, ve které jí přísluší vykonávat kontrolu, zastavení výroby nebo jiné 
činnosti, pokud velmi závažným způsobem ohrožuje veřejný zájem a životní prostředí, až do 
doby odstranění nedostatků, popřípadě jejich příčin, 
  
d) spolupracovat s vodoprávními úřady a Státním fondem životního prostředí České 
republiky, 
  
e) vést centrální evidenci havárií podle § 40 a násl., 
  
f) kontrolovat dodržování ustanovení o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových znečišťovateli, 
  
g) provádět kontrolní zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod včetně 
zjišťování zdrojů znečišťování, 
 
h) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o čištěné odpadní vody pro účely výpočtu 
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
  
h) i)  plnit další úkoly podle tohoto zákona. 
  

(2) Na řízení vedená Českou inspekcí životního prostředí podle tohoto zákona se 
vztahují, připouští-li to povaha těchto řízení, ustanovení § 115. 
 

§ 115 
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Vodoprávní řízení 
  
 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech 
upravených vodním zákonem podle stavebního zákona,4) jde-li o rozhodování týkající se 
vodních děl a vodohospodářských úprav. 
  
 (2) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 
vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o 
rozhodnutí, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení 
ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení nebo oznámení užívání, jakož i 
náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření, v souladu s tímto 
zákonem. 
  
 (3) V případech, kdy může rozhodnutí vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry v 
územních obvodech několika obcí, oznámí vodoprávní úřad termín a předmět ústního jednání 
veřejnou vyhláškou i u těchto obecních úřadů. 
  
 (4) Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít 
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, 
pokud tento zákon nestanoví jinak. 
  
 (5) Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká 
vodního toku. 
  
 (6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, 
je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto 
zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení 
vedených podle § 15 a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 
písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; žádost musí být co do předmětu a 
místa řízení specifikována. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji 
podávat opakovaně. 
  
 (7) Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, s 
výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15 a řízení navazujících na posuzování vlivů na 
životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jestliže 
písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle 
odstavce 6. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího 
písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a 
současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  
 (8) Vodoprávní úřad v písemnosti, kterou nařizuje termín a předmět ústního jednání, 
upozorní účastníky řízení a dotčené orgány nejméně 10 dnů před ústním jednáním, že závazná 
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního jednání, určí lhůtu, která 
nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. O určení lhůty se nevydává usnesení. Jde-li o 
rozhodování týkající se vodních děl, postupuje se podle stavebního zákona. 
  
 (9) V případě řízení navazujícího na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 
písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o řízení s velkým počtem 
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účastníků. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí být 
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Každý může nejpozději při veřejném ústním jednání 
uplatnit své připomínky, jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního 
jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou vyhláškou, ve které určí lhůtu, která nesmí být kratší 
než 30 dnů od vyvěšení vyhlášky, do kdy může každý uplatnit své připomínky. K později 
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
  
 (10) Ovlivní-li rozhodnutí vodní poměry nebo jakost vod v obvodu působnosti jiného 
vodoprávního úřadu nebo leží-li vodní dílo, o němž se rozhoduje, zčásti v územním obvodu 
jiného vodoprávního úřadu, rozhodne věcně a místně příslušný vodoprávní úřad po projednání 
s těmi vodoprávními úřady, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká. 
  
 (11) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů 
předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; 
ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí, a jde-li o řízení z moci úřední, rozhodnutí 
může být prvním úkonem v řízení. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od 
zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. 
  
 (12) Pokud je splněna některá z podmínek podle § 140 odst. 1 správního řádu, jde o 
společné řízení. 
  
 (13) Vyskytnou-li se nové rozhodné skutečnosti, může vodoprávní úřad v novém 
vodoprávním řízení měnit, popřípadě rušit i jiná svá rozhodnutí vydaná v souvislosti s 
povolením, které bylo změněno nebo zrušeno. 
  
 (14) Náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení zahájeném 
z podnětu žadatele o povolení, popřípadě souhlas podle tohoto zákona, hradí žadatel. 
  
 (15) Na vydání, změnu, zrušení nebo zánik jiného rozhodnutí vodoprávního úřadu než 
povolení k nakládání s vodami se použijí ustanovení § 12 a 13 obdobně. 
  
 (16) Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby 
podle odstavců 4 a 7. Účastníky řízení o určení správce drobného vodního toku nebo jeho 
zrušení jsou žadatel, dosavadní správce drobného vodního toku, správce povodí a obce, 
jejichž územím drobný vodní tok protéká. K vydání rozhodnutí se vyjadřují příslušné 
vodoprávní úřady (§ 106 odst. 1). 
  
 (17) Při ukládání opatření k nápravě nedostatků zjištěných při vodoprávním dozoru, 
jejichž rozsah nelze stanovit bez předchozích průzkumů nebo předchozího zpracování 
odborných podkladů, lze uložit samostatně provedení těchto průzkumů, popřípadě zpracování 
uvedených podkladů a podle jejich výsledků vydávat samostatně potřebná rozhodnutí k 
nápravě. Je-li v rozhodnutí o opatření k nápravě uloženo nakládat s vodami způsobem, k 
němuž je jinak potřeba povolení podle § 8, toto povolení se již nevydává. V případě, kdy se 
po právní moci rozhodnutí o opatření k nápravě vyskytnou nové rozhodné skutečnosti, lze 
vydat nové rozhodnutí o opatření k nápravě. 
  
 (18) Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím. 
  
 (19) Zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika vodoprávních 
úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující 
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část tohoto vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má vykonat rozhodující část 
činnosti. Činností se rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v § 14 a další činnosti 
podle zákona včetně záměrů, k nimž vydává vodoprávní úřad vyjádření podle § 18. Místně 
příslušným vodoprávním úřadem pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje nebo 
vodního díla je vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží vodní dílo, s nímž stanovení 
ochranných pásem souvisí. 
  
 (20) Po dobu projednávání případu ve zvláštních orgánech zřízených podle 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. 
 

(21) Ve správních řízeních vedených podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1, 2, 3 a 5, § 8 
odst. 1 písm. b) bodu 1, 3 a 5, § 14 odst. 1 písm. b), d), e) a f) a podle § 15 odst. 1 tohoto 
zákona posuzuje vodoprávní úřad možnost zhoršení či nemožnost dosažení dobrého 
stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 
nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného 
útvaru povrchové nebo podzemní vody, řízení přeruší a uloží žadateli usnesením 
povinnost požádat v případě uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8.  

 
§ 115a 

 
Opatření obecné povahy 

 
 (1) Opatření obecné povahy podle § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 nabývají účinnosti, pokud 
vodoprávní úřad nestanoví jinak, před jejich projednáním, a to dnem vyvěšení veřejné 
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. O vydání opatření obecné povahy 
uvědomí vodoprávní úřad dotčené osoby vhodným v místě obvyklým způsobem. 
  
 (2) Pokud vodoprávní úřad nestanoví ve veřejné vyhlášce podle odstavce 1 jinak, je 
projednání opatření obecné povahy veřejné a koná se v den, který vodoprávní úřad ve 
vyhlášce uvede; veřejné projednání se nemůže konat dříve než 5 dnů po vyvěšení vyhlášky. 
  
 (3) Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se v případě vydávání opatření obecné 
povahy podle § 6 odst. 4, § 25 odst. 3 4 a 5, § 66 odst. 7 a § 109 odst. 1 nepoužije. 
  
 (4) Vypořádání připomínek nebo námitek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední 
desce. 
  
 (5) V případě změny nebo zrušení opatření obecné povahy se použijí odstavce 1 až 4 
obdobně. 

 
HLAVA XII 

HLAVA XIII 
 

SPRÁVNÍ DELIKTY 
  

Díl 1 
 

§ 116 
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Přestupky 
 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo 
zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4, 
  
b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení 
k nakládání s vodami, 
  
c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním, 
  
d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace 
odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky, 
  
e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu 
nebo v rozporu s ním, 
  
f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2, 
  
g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8, 
  
h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením 
obecné povahy podle § 30 odst. 10, 
  
i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2, 
  
j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo 
neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s 
§ 35 odst. 3, 
 
k) nepředloží doklady o vývozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, 
  
k) l) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, 
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí, 
 
m) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 
9, 
  
l) n) poruší zákaz podle § 46 odst. 1 nebo 2, 
  
m) o) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle odst. 3, 
  
n) p) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3, 
  
o) q) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2, 
  
p) r) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle 109 
odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo 
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q) s) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm. b). 
 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 
  
a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), m), n) nebo o) a), g), k), m), o), p) 
nebo q), 
  
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene i), j), l), p) nebo q) i), j), n), r) nebo s), 
  
c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d), e), f) nebo h), nebo 
  
d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k) l). 
  
 (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod bez 
povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 
nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 
výši 500 000 Kč. 
  
 (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod bez 
povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 
nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 
výši 500 000 Kč. 
  
 (5) Pokutu za přestupek spáchaný nedovoleným odběrem povrchových nebo 
podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený 
odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 3 nebo 4 lze snížit, jsou-li pro to důvody 
zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 3 nebo 4 však nesmí být vyměřena v sazbě 
nižší než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 25  
15 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod. 
  
 (6) Nelze-li stanovit množství povrchových nebo podzemních vod odebraných bez 
povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu 
množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se 
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích44a). Není-li možné množství odebrané vody 
stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází 
z účelu použití odebrané vody a místních podmínek. 
 

 
 

§ 118 
 

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami 
 
 (1) Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že 
  
a) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozporu s povolením 
k nakládání s vodami, 
  
b) nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 odst. 1 nebo 2, nebo 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAEFGCUW0)



56 
 

c) v rozporu s § 38 odst. 4 6 nezměří objem vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich 
znečištění nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu., nebo 
  
d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6. 
  

(2) Fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností vyplývajících z povolení 
k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod 
nepřesahující 6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí přestupku tím, že neoznámí 
podle § 11 odst. 1 přechod nebo převod pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení 
k nakládání s vodami spojeno. 

 

 (3) Fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, 
dopustí přestupku tím, že  
 
a) neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 4 vstup do prostorů, kde se 
nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky pro provedení 
kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly, nebo 
 
b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle § 103a odst. 5 vstup do prostorů, 
kde se nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech 
výpustí kontrolovaného zdroje znečištění. 
  

(3) (4) Za přestupek lze uložit pokutu 
  
a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 
  
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) a podle odstavce 3, nebo 
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 
  
 (4)  (5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem povrchových vod 
v rozporu s povolením k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši stanovené podle § 116 
odst. 3. Ustanovení § 116 odst. 5 a 6 se použijí obdobně. 
  
 (5) (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem podzemních vod 
v rozporu s povolením k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši stanovené podle § 116 
odst. 4. Ustanovení § 116 odst. 5 a 6 se použijí obdobně. 
 

§ 119 
 

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl 
 

(1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, 
že 
a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo 
b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c). 
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(2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie 
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění 
technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4. 

 
(3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie 

dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou 
prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3. 

 
(4) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že 

a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a), 
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 
59 odst. 1 písm. a), 
c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním 
toku podle § 59 odst. 1 písm. e), 
d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f), 
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích 
ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. 
g), 
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h), 
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu 
nebo neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k), 
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho 
doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5 3, nebo 
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84. 

 
(5) Fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před povodněmi, vzdouvání 

nebo akumulaci povrchových vod dopustí přestupku tím, že neodstraní náletové dřeviny podle 
§ 59 odst. 1 písm. j). 

 
(6) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí 

přestupku tím, že 
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci 
vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo 
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení 
bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3. 
 

(7) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), i), 
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), odstavce 5 nebo 
odstavce 6 písm. a), 
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo 
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo 
odstavce 6 písm. b). 

 
§ 122 

 
Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami 

 
(1) Fyzická osoba, která je držitelem povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, se dopustí přestupku tím, že 
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a) vypustí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní 
nebezpečné látky do kanalizace v rozporu s povolením vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 
1 nebo 2, nebo 
  
b) v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 4 neměří objem 
vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými 
látkami nebo výsledky měření nepředá. 
 

(2) Fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo 
zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se 
dopustí přestupku tím, že 
  
a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a), nebo 
  
b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). 
  

(3) Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými 
látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je 
spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností 
podle § 39 odst. 4. 

 
(4)Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, se dopustí přestupku 

tím, že nevede záznamy nebo neposkytne informace podle § 39 odst. 6. 
 

(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu s výjimkou podle 
§ 39 odst. 7. 

 
(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby krmivy 

rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12. 
  

(5) (7) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, 
b) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, 
a) c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) nebo  odstavce 4; 
je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán vypuštěním odpadní vody s obsahem zvlášť 
nebezpečné závadné látky do kanalizace, lze uložit pokutu do 500 000 Kč, 
b) d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), nebo 
c) e) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3. 
  

(6) (8) Při stanovení výše pokuty za přestupek podle odstavce 1 přihlédne orgán 
ukládající pokutu zejména k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k tomu, 
jak se fyzická osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků, k množství 
a charakteru uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení došlo, k množství a charakteru 
závadné látky, která pronikla do povrchových nebo podzemních vod, ke škodlivým 
následkům a možnostem jejich odstranění a k vlivu závadné látky na jakost těchto vod a ke 
stupni ochrany dotčeného území. 
 

§ 125 
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Porušení poplatkových povinností 
 
 (1) Fyzická osoba se jako znečišťovatel dopustí přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 91 odst. 1 nesleduje koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních 
vodách nebo nezměří objem vypouštěných odpadních vod, 
  
b) v rozporu s § 91 odst. 1 nevede provozní evidenci o sledování a měření koncentrace 
znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo jejich objemu nebo neuchovává podklady 
k jejímu vedení, nebo 
  
c) neumožní pověřeným osobám kontrolních laboratoří a měřicích skupin a osobám 
provádějícím činnost v souladu s § 126b vstup do kontrolovaných objektů nebo jim 
neposkytne podklady nezbytné pro provedení kontroly nebo nezajistí podmínky k odběru 
vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění podle § 92 odst. 3. 
  
 (2) Za přestupek lze uložit pokutu 
  
a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), nebo 
  
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

 
§ 125 

 
Porušení povinností poplatníka 

 

 (1) Fyzická osoba se jako poplatník dopustí přestupku tím, že prostřednictvím 
oprávněné laboratoře neodebírá vzorky odpadních vod nebo nesleduje koncentraci 
znečištění v nich v  příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2B, nezjišťuje průměrnou 
koncentraci jednotlivého znečištění nebo neměří objem odpadních vod vypouštěných ze 
zdroje znečištění podle §  89n odst. 2. 

 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. 
 

Díl 2 
 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 
 

§ 125a 
 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo 
zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4, 
  
b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení 
k nakládání s vodami, 
  
c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním, 
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d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace 
odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky, 
  
e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu 
nebo v rozporu s ním, 
  
f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2, 
  
g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8, 
  
h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením 
obecné povahy podle § 30 odst. 10, 
  
i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2, 
  
j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo 
neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu 
s § 35 odst. 3, 
  
k) vypustí důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 3 5, 
 
l) nepředloží doklady o vývozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, 
  
l) m) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, 
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí, 
  
m) n) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 
9, 
  
n) o) poruší zákaz podle § 46 odst. 1, 
  
o) p) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle § 58 odst. 3, 
  
p) q) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3, 
  
q) r) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2, 
  
r) s) vypustí důlní vody bez splnění podmínek stanovených vodoprávním úřadem nebo 
v rozporu s nimi, 
  
s) t) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 109 
odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo 
  
t) u) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm. b). 
 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta 
  
a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), g), o) nebo p) nebo q), 
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b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene f), i), j), k), m), q) nebo s) f), i), j), k), 
l), n), r) nebo t),  
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c), e), h), n) nebo t) o) nebo u), 
  
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene l) nebo r) m) nebo s), nebo 
  
e) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d). 
  
 (3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný vypouštěním odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta do 
5 000 000 Kč. 
  
 (4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod 
bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 
nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 
výši 10 000 000 Kč. 
  
 (5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod 
bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 
nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 
výši 10 000 000 Kč. 
  
 (6) Pokutu za správní delikt spáchaný nedovoleným odběrem povrchových nebo 
podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený 
odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 4 nebo 5 lze snížit, jsou-li pro to důvody 
zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 4 nebo 5 však nesmí být vyměřena v sazbě 
nižší než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 25  
15 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod. 
  
 (7) Nelze-li stanovit množství povrchových nebo podzemních vod odebraných bez 
povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu 
množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se 
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích44a). Není-li možné množství odebrané vody 
stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází 
z účelu použití odebrané vody a místních podmínek. 
 

§ 125b 
 

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí 

správního deliktu tím, že 
 

a) v rozporu s § 7 odst. 2 nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci 
odpadních vod nebo zařízení k akumulaci odpadních vod řádně neprovozuje, nebo nezabrání 
úniku odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových, 

 
b) nezabezpečí povinnosti provozovatele speciální lodi určené k dopravě pohonných 

hmot a odpadů z plavidel podle § 7 odst. 3, 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAEFGCUW0)



62 
 

 
c) přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí plavidlo 

pohonnými nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4, 
 
d) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 

odst. 5, nebo 
 
 
e) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání 

povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5. 
 

(2) Provozovatel přístavu, speciálního servisního zařízení nebo obslužní lodi se 
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 3 zásobuje plavidla pohonnými a 
provozními hmotami nebo odstraňuje odpadní vody nebo závadné látky z plavidel v 
přístavech nebo pomocí speciálních servisních zařízení nebo obslužních lodí tak, že není 
vyloučeno znečištění povrchových nebo podzemních vod. 

 
  (3) Za správní delikt se uloží pokuta 
 a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a); dojde-li však k úniku 
odpadních vod nebo závadných látek do vod povrchových, lze uložit pokutu do 200 000 Kč, 
 b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), nebo 
 c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo odstavce 2. 

 
§ 125c 

 
Porušení jiných povinností při nakládání s vodami 

 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako oprávněný dopustí správního 
deliktu tím, že 
  
a) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozporu s povolením 
k nakládání s vodami, 
  
b) nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 odst. 1 nebo 2, nebo 
  
c) v rozporu s § 38 odst. 4 6 nezměří objem vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich 
znečištění nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, nebo. 
  
d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6. 
 
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností 
vyplývajících z povolení k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k odběru povrchových 
nebo podzemních vod nepřesahující 6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí správního 
deliktu tím, že neoznámí podle § 11 odst. 1 přechod pozemku nebo stavby, s nimiž je 
povolení k nakládání s vodami spojeno. 
  
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provádějící odvoz 
odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce dopustí přestupku tím, že nevydá 
tomu, kdo tyto vody akumuluje, doklad podle § 38 odst. 8. 
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  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní 
vody do vod povrchových, dopustí přestupku tím, že 

a) neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 4 vstup do prostorů, kde se 
nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky pro provedení 
kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly, nebo 

b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle §103a odst. 5 vstup do prostorů, 
kde se nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech 
výpustí kontrolovaného zdroje znečištění. 

(3) (5) Za správní delikt se uloží pokuta 
  
a) do 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 
  
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) a podle odstavce 3 a 
4, nebo 
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a). 
  

  (4) (6) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) spáchaný vypouštěním odpadních 
vod do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s povolením k nakládání s vodami se 
uloží pokuta do 5 000 000 Kč. 
  
 (5)  (7) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem povrchových 
vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši stanovené podle 
§ 125a odst. 4. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně. 
  
 (6)  (8) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem podzemních 
vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši stanovené podle § 
125a odst. 5. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně. 
 

§ 125d 
 

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl 
 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního 
díla I. až IV. kategorie dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo 
  
b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c). 
 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník 
vodního díla dopustí přestupku tím, že neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 
odst. 1 písm. b). 
 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník 
vodního díla I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že neprovádí 
technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c). 
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 (2) (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník 
vodního díla I. až IV. kategorie dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z 
povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4. 
  
 (3) (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník 
vodního díla I. nebo II. kategorie dopustí správního deliktu tím, že neprojedná provedení 
zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu 
podle § 75 odst. 3. 
  
 (4) (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí 
správního deliktu tím, že 
  
a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a), 
  
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 
59 odst. 1 písm. a), 
  
c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním 
toku podle § 59 odst. 1 písm. e), 
  
d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f), 
  
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích 
ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. 
g), 
  
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h), 
  
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu 
nebo neodstraní zjištěné závady podle 59 odst. 1 písm. k), 
  
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho 
doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5 3, nebo 
  
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84. 
  
 (5) (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící 
ochraně před povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí správního 
deliktu tím, že neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. j). 
  
 (6) (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla 
sloužícího ke vzdouvání vody dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci 
vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo 
  
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení 
bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3. 
  
 (7) (8) Za správní delikt se uloží pokuta 
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a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), 
  
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), i), odstavce 5, 
nebo odstavce 6 písm. a), 
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) 2 nebo odstavce 3, nebo 
  
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo 
odstavce 6 písm. b). 
 

§ 125g 
 

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami 
 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k vypouštění 
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, se dopustí 
správního deliktu tím, že 
  
a) vypustí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní 
nebezpečné látky do kanalizace v rozporu s povolením vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 
1 nebo 2, 
  
b) v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 4 neměří objem 
vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými 
látkami nebo výsledky měření nepředá. 
  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve 
větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 
nebo podzemní vody, se dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a), nebo 
  
b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). 
  

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými 
látkami nebo nebezpečnými látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu 
nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí správního deliktu tím, 
že nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4. 

 
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými 

látkami, se dopustí správního deliktu tím, že nevede záznamy nebo neposkytne informace 
podle § 39 odst. 6. 

 
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

jedná v rozporu s výjimkou podle § 39 odst. 7. 
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že přikrmuje ryby krmivy rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12. 
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 (5) (7) Za správní delikt se uloží pokuta 
  
a) do 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6, 

 
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, 
 
a) c) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b) 
nebo, odstavce 4, 
  
b) d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), 
  
c) e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3, nebo 
  
d) f) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a). 
  
 (6) (8) Při stanovení výše pokuty za správní delikt podle odstavce 1 přihlédne orgán 
ukládající pokutu zejména k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k tomu, 
jak se právnická nebo podnikající fyzická osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění 
škodlivých následků, k množství a charakteru uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení 
došlo, k množství a charakteru závadné látky, která pronikla do povrchových nebo 
podzemních vod, ke škodlivým následkům a možnostem jejich odstranění a k vlivu závadné 
látky na jakost těchto vod a ke stupni ochrany dotčeného území. 
 

§ 125k 
 

 Porušení poplatkových povinností 
 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako znečišťovatel dopustí správního 
deliktu tím, že 
  
a) v rozporu s § 91 odst. 1 nesleduje koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních 
vodách nebo nezměří objem vypouštěných odpadních vod, 
  
b) v rozporu s § 91 odst. 1 nevede provozní evidenci o sledování a měření koncentrace 
znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo jejich objemu nebo neuchovává podklady 
k jejímu vedení, nebo 
  
c) neumožní pověřeným osobám kontrolních laboratoří a měřicích skupin a osobám 
provádějícím činnost v souladu s § 126b vstup do kontrolovaných objektů nebo jim 
neposkytne podklady nezbytné pro provedení kontroly nebo nezajistí podmínky k odběru 
vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění podle § 92 odst. 3. 
  
 (2) Za správní delikt se uloží pokuta 
  
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), nebo 
  

a. do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a). 
 

§ 125k 
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Porušení povinností poplatníka 
 

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poplatník dopustí 
přestupku tím, že prostřednictvím oprávněné laboratoře neodebírá vzorky odpadních 
vod nebo nesleduje koncentraci znečištění v nich v  příslušných ukazatelích podle 
přílohy č. 2B, nezjišťuje průměrnou koncentraci jednotlivého znečištění nebo neměří 
objem odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle § 89n odst. 2. 

 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 
 
 

 
HLAVA XIII 
HLAVA XIV 

 
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 126 

 
Společná ustanovení 

 
(1) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem "vlastník" nebo "nabyvatel", rozumí se jím 

i ten, komu svědčí právo hospodaření. Pokud vlastník přenesl práva nebo povinnosti, jichž se 
příslušné ustanovení týká, na uživatele, hledí se na něj jako na vlastníka. 

  
(2) Správci vodních toků, jsou-li státními organizacemi, jsou povinni na výzvu převzít 

od příslušných organizačních složek státu vodní díla na vodních tocích a pozemky tvořící 
koryta vodních toků v úsecích, které spravují, od těchto organizačních složek státu, jestliže 
hospodaří s uvedeným majetkem podle zvláštního zákona proto, že při jeho nabytí státem 
nebylo patrno, které organizační složce nebo státní organizaci s ním přísluší hospodařit, anebo 
se o něm zjistilo, že je majetkem státu, ale žádná organizační složka státu ani státní organizace 
s ním nehospodaří.45) V pochybnostech o tom, který správce má převzít vodní dílo nebo 
pozemek státu, určí takového správce Ministerstvo zemědělství; toto určení nemá povahu 
rozhodnutí ve správním řízení. 

  
(3) Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku se 

stává včetně příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka 
pozemku dotčeného touto stavbou a podrobné odvodňovací zařízení vybudované státem na 
pozemku, který je ve vlastnictví státu, přechází v případě převodu tohoto pozemku do 
vlastnictví nového nabyvatele bezúplatně spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24 měsíců 
od účinnosti tohoto zákona příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí. 
K přechodu těchto vlastnických práv dochází dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění 
nesouhlasu s přechodem. 

  
(4) Působnost vodoprávních úřadů výslovně neuvedenou je třeba posuzovat podle 

oblastí, v nichž jim výkon státní správy přísluší. 
  
(5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 39 

odst. 2 písm. a) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem 
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v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona, včetně časového omezení platnosti 
povoleného nakládání s vodami, tím nejsou dotčena a musí být při postupu podle zákona o 
integrované prevenci zohledněna, s výjimkou požadavku současného vydání rozhodnutí podle 
§ 9 odst. 5. Ten, komu svědčí právo z rozhodnutí vydaného podle zákona o integrované 
prevenci, se považuje za oprávněného podle vodního zákona (§ 8 odst. 2). 

 
(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům 

podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 § 38 
odst. 6 u zdrojů znečištění s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším 
než 6000 m3/rok se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. 

 
(7) Opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 

písm. b) se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních 
vodách vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů45a). Zahájené řízení o uložení 
opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b) 
vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí přeruší, pokud bylo k nápravě 
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách zahájeno řízení o uložení 
nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů45a). 
  
 (8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 
44 odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 rozhoduje 
vodoprávní úřad z moci úřední. 
 

(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 15, § 43 odst. 2, 
§ 44 odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 
rozhoduje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí z moci úřední. 

 
§ 126b 

 
(1) Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách (§ 38 odst. 
6 a § 103a) a kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod (§ 103 
odst. 1 a 2) mohou na území České republiky dočasně45b) provádět rovněž osoby usazené 
v jiných členských státech Evropské unie, pokud  
 
a) jsou státními příslušníky členských států Evropské unie,  
 
b) jsou oprávněny k provozování činností uvedených v § 38 odst. 6 a v § 103 odst. 1 
podle právních předpisů jiných členských států Evropské unie.  
 
(2) Doklady o splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou tyto osoby povinny 
předložit tomu, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, před zahájením 
činností uvedených v odstavci 1. 
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Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. 

Zvlášť nebezpečné látky 
  
Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou 
těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 
 
1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 
prostředí, 
  
2. organofosforové sloučeniny, 
  
3. organocínové sloučeniny, 
  
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 
mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování 
nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí, 
  
5. rtuť a její sloučeniny, 
  
6. kadmium a jeho sloučeniny, 
  
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 
  
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke 
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
  
 Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 
odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují 
za nebezpečné látky. 
 
Nebezpečné látky 
  
 Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 
 
1.   Metaloidy,   kovy   a   jejich   sloučeniny: 
        1.   zinek         6.   selen         11.   cín             16.   vanad 
        2.   měď          7.   arzen         12.   baryum      17.   kobalt 
        3.   nikl            8.   antimon     13.   berylium    18.   thalium 
        4.   chrom       9.   molybden   14.   bor            19.   telur 
        5.   olovo        10.   titan          15.   uran           20.   stříbro 
  
2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 
  
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu 
pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve 
vodách. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAEFGCUW0)



70 
 

4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle 
přeměňují ve vodě na neškodné látky. 
  
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 
  
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 
  
7. Fluoridy. 
  
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 
dusitany. 
  
9. Kyanidy. 
  
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových 
vod. 

Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. 
 

Zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky 
 

I. Zvlášť nebezpečné látky 
  
Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, 
s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky 
neškodné: 
 
1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 
prostředí, 
  
2. organofosforové sloučeniny, 
  
3. organocínové sloučeniny, 
  
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 
mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, 
rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně 
přes vodní prostředí, 
  
5. rtuť a její sloučeniny, 
  
6. kadmium a jeho sloučeniny, 
  
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 
  
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo 
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
  
Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť nebezpečné látky 
nebo prioritní nebezpečné látky v nařízení vlády vydaném podle § 39 odst. 3; ostatní 
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látky náležející do uvedených skupin, ale v nařízení vlády neoznačené jako zvlášť 
nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky, se považují za nebezpečné látky. 
 

II. Nebezpečné látky 
  
Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 
 
1.   Sloučeniny metaloidů a kovů: 
        1.   zinek         6.   selen        11.   cín         16.   vanad 
        2.   měď           7.   arsen        12.   baryum      17.   kobalt 
        3.   nikl          8.   antimon      13.   beryllium    18.   thallium 
        4.   chrom         9.   molybden     14.   bor         19.   tellur 
        5.   olovo        10.   titan        15.   uran        20.   stříbro 
  
2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 
  
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou 
spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah 
těchto látek ve vodách. 
  
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit 
obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se 
rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 
  
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 
  
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 
  
7. Fluoridy. 
  
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 
dusitany. 
  
9. Kyanidy. 
  
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav 
povrchových vod. 
 
 

Příloha 2 
 

A. 
  
Sazby poplatku pro výpočet plateb za skutečně odebrané množství podzemní vody 
Poplatek za odebrané množství podzemní vody 
 
Účel   užití   odebrané   podzemní  vody              Sazba   v   Kč/m3 
 
 Pro   zásobování   pitnou   vodou                             2,00 
 Pro   ostatní   užití                                         3,00 
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B. 
  
Sazby pro výpočet poplatku a hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění 
Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

B.1. Dílčí poplatek z objemu 

 
Poplatkové období Sazba poplatku (Kč/m3) 

od 2018  0,1 
 
 
B.2. Dílčí poplatek z jednotlivého znečištění 
-----------------------------------------------------------------------------  
  Ukazatel                             Sazba               Limit   zpoplatnění 
                                                       hmotnostní    koncentrační 
 znečištění                           Kč/kg               kg/rok      a       mg/l 
-----------------------------------------------------------------------------  
 1. 
  a)   CHSK   nečištěné   odpadní   vody 
     do   31.   12.   2004                       16              20   000          40 
     od   1.   1.   2005                         16               8   000          40 
 b)   CHSK   čištěné   odpadní   vody              8              10   000          40 
 c)   CHSK   pro   odpadní   vody 
     čištěné   z   výroby   buničiny 
     a   ze   zušlechťování 
     bavlnářských   a   lnářských 
     textilií                               3              10   000          40 
-----------------------------------------------------------------------------  
  2.   RAS                                    0,5            20   000        1200 
-----------------------------------------------------------------------------  
  3.   nerozpuštěné   látky47)                 2              10   000          30 
-----------------------------------------------------------------------------  
  4.   fosfor   celkový 
     do   31.   12.   2004                       70              13   000            3 
     od   1.   1.   2005                         70               3   000            3 
-----------------------------------------------------------------------------  
  5.   dusík   amoniakální 
     do   31.   12.   2001                       40              15   000           15 
-----------------------------------------------------------------------------  
  6.   dusík   Nanorg 
     od   1.   1.   2002                         30              20   000           20 
-----------------------------------------------------------------------------  
  7.   AOX   od   1.   1.   2002                   300                   15             0,2 
-----------------------------------------------------------------------------  
  8.   rtuť                              20   000                   0,4           0,002 
-----------------------------------------------------------------------------  
  9.   kadmium                            4   000                   2             0,01 
-----------------------------------------------------------------------------  
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____________________  
  
47) Poplatek za tento ukazatel platí pouze znečišťovatelé, kteří 
a) neplatí poplatek za CHSK, ale znečištění přesahuje limit pro zpoplatnění NL, nebo 
b) vypouštějí v odpadních vodách více NL, než činí trojnásobek množství zpoplatněné CHSK. 
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P L A T N É   Z N Ě N Í 

 
zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

§ 1 
  
(1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen "Fond"). 
  
(2) Fond je jinou státní organizací. Rozsah činnosti Fondu stanoví statut. 
  
(3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). 
  
(4) V čele Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí 
ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního 
úřadu v jiném správním úřadu. 
  
(5) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje ministr životního prostředí (dále jen 
„ministr“). 
  
(6) Zřizuje se Rada Fondu, kterou jmenuje ministr jako svůj poradní orgán. 
  
(7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje ministr. 
  
(8) Rada Fondu posuzuje zejména 
a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu, 
  
b) roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu, 
  
c) navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu. 
  
(9) Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje 
ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany 
životního prostředí České republiky. 
  
(10) Rada Fondu schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni. 
  
(11) Ministerstvo rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu zveřejňuje. 
  
(12) Ve věcech správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění spadajících 
do působnosti Fondu je Fond podřízen ministerstvu. 
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	(2) Poplatník může snížit dílčí základ poplatku z jednotlivého znečištění o celkové množství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda.
	(3) Pro účely poplatku se celkové množství jednotlivého znečištění ve vodách v kg vypočte jako součin
	a) průměrné koncentrace ukazatele tohoto znečištění, uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu ve vodách, v kg.m3 a
	b) objemu vod v m3.

	(4) Je-li provoz čistírny odpadních vod omezen nebo přerušen v důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy, považuje se za celkové množství jednotlivého znečištění ve vodách podle odstavce 3 za období, kdy byl provoz omezen nebo přerušen, součin
	c) počtu dní, kdy byl provoz omezen nebo přerušen, a
	d) podílu celkového množství jednotlivého znečištění ve vodách za předcházející poplatkové období a počtu dní tohoto poplatkového období.


	§ 89f
	Sazba poplatku
	(1) Sazba poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je uvedena v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
	(2) Při výpočtu poplatku za organické znečištění vypouštěných odpadních vod se použije rozdílná sazba pro čištěné a nečištěné odpadní vody.
	(3) Za čištěné odpadní vody se pro účely poplatku považují vody splňující hodnoty emisních standardů stanovené v nařízení vlády podle § 38 odst. 10; není-li emisní standard stanoven, emisní limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v povolení podle ...

	89g
	Sleva na dílčím poplatku
	(1) V případě, že u jednotlivého znečištění dojde v důsledku realizace technického nebo technologického opatření s trvalým efektem ke snížení jeho vypouštěného množství oproti bezprostředně předcházejícímu poplatkovému období, lze uplatnit slevu na dí...
	(2) Sleva na dílčím poplatku z jednotlivého znečištění činí součin
	a) dílčího základu poplatku,
	b)     sazby pro tento dílčí základ poplatku,
	c)  podílu
	1. rozdílu dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím poplatkovém období a dílčího základu poplatku a
	2. dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím poplatkovém období a

	d) koeficientu 2,5.

	(3) Sleva podle odstavce 2 činí nejvýše součin dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí základ poplatku.
	(4) Slevu nelze uplatnit, pokud je podíl podle odstavce 2 písm. c) nižší než 0,1.

	§ 89h
	Výpočet poplatku
	Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vypočte jako součet dílčího poplatku z objemu a dílčích poplatků z jednotlivých znečištění.
	§ 89i
	Výpočet dílčích poplatků
	Dílčí poplatek se vypočte jako rozdíl
	a) součinu dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí základ poplatku a
	b) poplatníkem uplatněné slevy na dílčím poplatku.


	§ 89j
	Poplatkové období
	Poplatkovým obdobím poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je kalendářní rok.
	§ 89k
	Rozpočtové určení poplatku
	Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.
	§ 89l
	Účelovost poplatku
	Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových může být použit na podporu intenzifikace a výstavby vodohospodářské infrastruktury a úhradu nákladů na činnost oprávněné laboratoře vybrané Státním fondem životního prostředí České republik...

	Oddíl 2
	Správa poplatku
	§ 89m
	Správce poplatku
	(1) Správcem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je Státní fond životního prostředí České republiky.
	(2) Správu placení poplatku vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu poplatníka.

	§ 89n
	Povinnosti poplatníka
	(1) Poplatník poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je povinen vést provozní evidenci o sledování množství vypouštěného znečištění, objemu vypouštěných odpadních vod a dalších skutečnostech rozhodných pro určení výše poplatku. Popla...
	(2) Poplatník je povinen u každého zdroje a výpustě prostřednictvím oprávněné laboratoře odebírat vzorky odpadních vod a sledovat koncentraci znečištění v nich v  příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2B, zjišťovat průměrnou koncentraci jednotlivé...
	(3) Poplatník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu správci poplatku omezení, přerušení a obnovení provozu čistírny odpadních vod.
	(4) V případě, že poplatník snižuje dílčí základ poplatku z jednotlivého znečištění o celkové množství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda, je povinen zjišťovat množství tohoto znečištění.
	(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou
	a) náležitosti provozní evidence podle odstavce 1,
	b) bližší vymezení zdroje znečištění podle § 89a odst. 1,
	c) postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří,
	d) způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle odstavce 2,
	e) způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda podle odstavce 5.


	§ 89o
	Poplatkové přiznání
	(1) Poplatník poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.
	(2) Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
	(3) Poplatkové přiznání se nepodává, pokud je vypouštění odpadních vod od poplatku zcela osvobozeno.
	(4) Tiskopis poplatkového přiznání a dodatečného poplatkového přiznání vydává správce poplatku.

	§ 89p
	Splatnost poplatku
	Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci platebního výměru.
	§ 89q
	Úrok z prodlení
	U nedoplatku na poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vzniká úrok z prodlení.


	Díl 3
	Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
	Oddíl 1
	Poplatek
	§ 90
	Subjekt poplatku
	Poplatníkem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je oprávněný, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
	§ 90a
	Předmět poplatku
	Předmětem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vypouštění odpadních vod do vod podzemních na základě povolení ze zařízení určeného k čištění odpadních vod.
	§ 90b
	Osvobození od poplatku
	Od poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních se osvobozuje vypouštění
	a) odpadních vod ze zařízení určeného k čištění odpadních vod z jedné stavby pro bydlení nebo jedné stavby pro rodinnou rekreaci,
	b) minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího lázeňství jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při lázeňské péči,
	d) přírodních minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody, pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod,
	e) odpadních vod vzniklých využitím podzemních či povrchových vod pro získání tepelné energie [§ 8 odst. 1 písm. d)], a
	f) znečištěných vod, jejichž znečištění bylo po jejich vyčerpání z vod podzemních sníženo [§ 8 odst. 1 písm. e)].

	§ 90c
	Základ poplatku
	Základem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je kapacita zařízení určeného k čištění odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny, vyjádřená v ekvivalentních obyvatelích. Jeden ekvivalentní obyvatel odpovídá produ...
	§ 90d
	Sazba poplatku
	Sazba poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních činí 350 Kč.
	§ 90e
	Výpočet poplatku
	Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vypočte jako součin základu poplatku zaokrouhleného na celé ekvivalentní obyvatele nahoru a sazby poplatku.
	§ 90f
	Poplatkové období
	Poplatkovým obdobím poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je kalendářní rok.
	§ 90g
	Rozpočtové určení poplatku
	Výnos poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území k vypouštění dochází.

	Oddíl 2
	Správa poplatku
	§ 90h
	Správce poplatku
	Správcem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je obecní úřad obce, na jejímž území k vypouštění dochází.
	§ 90i
	Splatnost poplatku
	Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je splatný do 31. ledna kalendářního roku následujícího po poplatkovém období.



	HLAVA XII
	MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ANALÝZA VZORKŮ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH
	§ 103
	Měření objemu odpadních vod
	(1)  Správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod a správnou funkci měřidla může kontrolovat pouze odborně způsobilá osoba oprávněná k podnikání a autorizovaná k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou podle zákona o metrologii.
	(2)  Správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontroluje odborně způsobilá osoba podle odstavce 1, vybraná Státním fondem životního prostředí České republiky.
	(3)  Seznam odborně způsobilých osob podle odstavce 2 zveřejní Státní fond životního prostředí České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
	(4)   Oprávněné náklady odborně způsobilých osob podle odstavce 2 spojené s kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových hradí Státní fond životního prostředí České rep...
	(5)  Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen umožnit odborně způsobilé osobě podle odstavce 2 vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, a zajistit podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných ...

	§ 103a
	Odběr a analýza vzorků odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
	(1) Odběr a analýzu vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění pro účely stanovení poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provádí na základě požadavku toho, kdo vypouští odpadní vody, oprávněná laboratoř.
	(2) Správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontroluje kontrolní laboratoř.
	(3) Seznam kontrolních laboratoří zveřejní Státní fond životního prostředí České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
	(4)  Oprávněné náklady kontrolní laboratoře, spojené s prováděním odběrů a rozborů vzorků hradí Státní fond životního prostředí České republiky z výnosu poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
	(5) Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen umožnit pracovníkům kontrolní laboratoře vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, a zajistit podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí zdroje znečištění.
	d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6.

	(2) Fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností vyplývajících z povolení k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nepřesahující 6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí přestupku tím, že neoznámí podl...
	(1) Fyzická osoba se jako poplatník dopustí přestupku tím, že prostřednictvím oprávněné laboratoře neodebírá vzorky odpadních vod nebo nesleduje koncentraci znečištění v nich v  příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2B, nezjišťuje průměrnou koncen...
	(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, dopustí přestupku tím, že
	a) neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 4 vstup do prostorů, kde se nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly, nebo
	b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle §103a odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění.
	(4) (6) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) spáchaný vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s povolením k nakládání s vodami se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
	(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu s výjimkou podle § 39 odst. 7.
	(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby krmivy rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12.
	a. do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).

	(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poplatník dopustí přestupku tím, že prostřednictvím oprávněné laboratoře neodebírá vzorky odpadních vod nebo nesleduje koncentraci znečištění v nich v  příslušných ukazatelích podle přílohy č...
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