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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Obecná část 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 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 (dále jen „návrh vyhlášky“), je 
předkládán s ohledem na novelu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 
České republiky pod číslem 113/2018 Sb., a která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019.  Podle 
ustanovení § 89b zákona č. 254/2001 Sb. o vodách se osvobození od poplatku za vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových vztahuje na vypouštění odpadních vod z odlehčovacích 
komor jednotné kanalizace podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o vodách, splňující technické 
požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon 
o vodovodech a kanalizacích.  
 
Účelem návrhu novely je zejména stanovení technických podmínek pro stavbu a provoz 
odlehčovacích komor.  
 
Novela vyhlášky reaguje nejen na změny vodního zákona, ale také například na změnu zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou byla zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních 
technických map.  
 
Návrh vyhlášky je předkládán mimo Plán vyhlášek na rok 2020. Zhodnocení dopadů bylo 
provedeno již k novele zákona o vodách publikované ve Sbírce zákonů pod č. 113/2018 Sb. 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a nepřesahuje rámec 
zmocnění k jejímu vydání obsažený v § 40 tohoto zákona ve spojení s § 4 odst. 9, § 5 odst. 6, 
§ 6 odst. 13, § 8 odst. 11, § 10 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 14 odst. 6, 
§ 16 odst. 6, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20 odst. 3, § 20 odst. 9, § 36 odst. 7 a § 38 odst. 6.     
 
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích musí být kanalizace navrženy a provedeny tak, 
aby negativně neovlivňovaly životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita 
pro odvádění a čištění odpadních vod z odkanalizovaného území a aby bylo zabezpečeno 
nepřetržité odvádění odpadních vod od odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, 
aby docházelo k omezování znečišťování recipientů způsobované dešťovými přívaly. Další 
požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu 
a provoz kanalizací a čistíren odpadních vod jsou stanoveny touto vyhláškou. 
 
Zákon o vodovodech a kanalizacích také ukládá vlastníku respektive provozovateli vodovodu 
nebo kanalizace pro veřejnou potřebu povinnost zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, 
vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. 
S ohledem k této povinnosti musí vlastník vodohospodářské infrastruktury nejen zpracovat, 
ale zejména realizovat plán financování obnovy. Především u vlastníků nově vybudované 
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infrastruktury je problém při plnění této zákonem o vodovodech a kanalizacích stanovené 
povinnosti, kdy musí splácet úvěr poskytnutý na výstavbu nové infrastruktury a zároveň tvořit 
rezervu finančních prostředků na její obnovu. Nejen na tato specifika je reagováno možností 
dočasné výpůjčky peněžních prostředků z rezervy finančních prostředků na obnovu. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Návrhu vyhlášky se dotýkají tyto předpisy Evropské unie: 

• směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních 
vod,  

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 

• směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě. 

 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (například zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 
Jedná se o národní úpravu, nedochází k transpozici žádného předpisu Evropské unie.  
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný  
s právem Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 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, stanoví: 

a) rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou 
elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje, 

b)  způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní 
evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu 
předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, 

c) stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace 
a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace, 

d) obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování, 
e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném 

vypouštění odpadních vod, 
f) technické požadavky na stavbu vodovodů, 
g) požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění 

odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky 
na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě, 

h) ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo 
z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou, 

i) náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod, 
j) určení množství odebrané vody bez měření, 
k) obecné technické podmínky měření množství dodané vody, 
l) způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace 

bez měření, 
m) způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, 

členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich 
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podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech 
položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností, a 

n) obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé 
fyzické osoby do seznamu technických auditorů. 

 
Novela vyhlášky reaguje na změny vodního zákona a dále například na změnu zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou byla zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních 
technických map. Navrženými změnami přílohy č. 25 dochází k provázanosti s nově 
navrhovanou vyhláškou o digitální technické mapě a umožňuje provázání souvisejících agend 
v rámci dalších informačních systémů. 
 
Účelem návrhu novely je stanovení technických podmínek pro stavbu a provoz odlehčovacích 
komor. Z technických důvodů není možné za deště přivádět všechny vody na čistírnu 
odpadních vod, proto byly na stokové síti jednotné kanalizace vybudovány odlehčovací 
komory za účelem odlehčování vod odváděných jednotnou kanalizací za deště do vodního 
recipientu.  Přepady z odlehčovacích komor jsou pouze krátkodobé jevy, přesto mohou mít 
vliv na vodní recipient. Vzhledem k tomu, že stávající znění vyhlášky není dostatečné 
pro uplatnění osvobození od platby poplatku za vypouštění odpadních vod, navrhuje 
se pro účely vyhlášky vycházet z ČSN 75 6262 Odlehčovací komory.  
 
V rámci novely vyhlášky je také doplněn vzorec pro výpočet množství srážkových vod 
odváděných do kanalizace, jsou upřesněna pravidla pro zpracování plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací a je navrženo doplnění některých pojmů a upřesnění obsahu položek 
při výpočtu cen pro vodné a stočné.  
 
Dále jsou zde navrženy úpravy, které vycházejí z poznatků z kontrol a praxe. 
 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá hospodářské a finanční dopady  
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a nebude mít negativní vliv  
na podnikatelské prostředí v České republice. 
 
Změny v přílohách vyhlášky, respektive ve formulářích nepředstavují zvýšení nákladů 
pro dotčené subjekty. Údaje se předávají v elektronické podobě a ve stanoveném formátu. 
K tomu, aby vlastníci, respektive provozovatelé mohli splnit svoji povinnost, mají k dispozici 
aplikace (programy) pro zpracování těchto dat, které jsou bezplatně k dispozici na webových 
stránkách Ministerstva zemědělství. 
 
Navrhované změny ve vyhlášce proto budou mít pouze minimální finanční dopad, a to 
především na změnu aplikací, prostřednictvím kterých se požadované údaje vykazují. 
V návaznosti na doplnění údajů, předávaných v rámci Informačního systému vodovodů 
a kanalizací (IS VaK) a úpravy struktury předávaných údajů je nutné provést úpravu datového 
schématu stávající databáze IS VaK. Jedná se o investici ve výši cca 700 000,- Kč, vyvolanou 
úpravou stávajícího systému o tyto nové požadavky. Uvedené náklady související s úpravou 
aplikace pro předávání a poskytování údajů zajistí Ministerstvo zemědělství (dále jen 
„ministerstvo“).  
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Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také nemá 
dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen.  
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh 
vyhlášky nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání 
s nimi. Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti 
ani oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi  
ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu 
právní úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.  
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně tedy žádné 
dopady. 
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Zvláštní část  
 
K čl. I 
 
K bodu 1 [§ 1a písm. m)] 
Navržená úprava je v souladu s ustanovením § 6 odst. 11 zákona o vodovodech 
a kanalizacích, podle kterého je odborným zástupcem provozovatele fyzická osoba, která 
odpovídá za provozování vodovodů nebo kanalizací, a která je k provozovateli ve smluvním 
vztahu.  
 
K bodům 2 a 9 [§ 4 odst. 2 písm. f) a § 10 odst. 4] 
Zákonem č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů, byla zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních 
technických map.  Vyhláškou o digitální technické mapě, která je prováděcím předpisem 
k tomuto zákonu, je mimo jiné stanovena struktura a obsah digitální technické mapy, výměnný 
formát digitální technické mapy a údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy 
při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení. Vyhláškou o digitální technické mapě 
jsou stanoveny údaje, které se v digitální technické mapě vedou o objektech a zařízeních 
dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech, 
o objektech základní prostorové situace a o záměrech na provedení změn dopravní 
a technické infrastruktury. Konkrétní údaje evidované o jednotlivých typech objektů jsou pak 
řešeny odkazem na přílohu č. 1. Uvedená příloha vyhlášky však neobsahuje úplný výčet 
informací k evidenci majetku, proto se navrhuje jednoznačná specifikace rozsahu dat 
poskytovaných pro potřeby agendy oboru vodovodů a kanalizací. S ohledem k této skutečnosti 
je nutné specifikovat minimální rozsah dat. Navrhovaná jednotná datová struktura obsahuje, 
jak prostorové, tak i technické a identifikační parametry jednotlivých objektů. Těmito objekty 
jsou jednak liniová vedení vodovodů a kanalizací, tak i bodové objekty zajišťující funkčnost 
celé infrastruktury. Identifikační parametry, pak umožní provázání souvisejících agend 
ainformačních systémů (VUME/VUPE – ISPOP - Surová voda – Digitální technická mapa 
České republiky). Uvedená data umožní v následných informačních systémech vytvořených 
nad daty vodovodů a kanalizací jednoduše a jednotně prezentovat data včetně návazných 
údajů ze souvisejících agend. 
 
K bodu 3 (§ 4 odst. 3) 
Legislativně technické úprava. 
 
K bodům 4 a 8 (§ 6 odst. 5 a § 7 odst. 8) 
Navrhuje se prodloužit termín pro předávání vybraných údajů majetkové evidence (dále jen 
„VÚME“) a vybraných údajů provozní evidence (dále jen „VÚPE“) krajským úřadům do konce 
měsíce srpna. Vlastníci vodovodů a kanalizací mají podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona 
o vodovodech a kanalizacích povinnost každoročně předávat VÚME a VÚPE na vodoprávní 
úřady, v jejichž územní působnosti se majetek nachází. Vodoprávní úřady následně tato data 
předávají na ministerstvo, kde jsou data kontrolována a tříděna a importována do společné 
databáze. V souladu s § 29 odst. 2 s 4 zákona o vodovodech a kanalizacích ministerstvo 
vydává publikací Vodovody kanalizace, Ekonomika, Ceny a Informace. V této publikaci jsou 
zveřejňovány údaje ekonomického charakteru, které jsou základem pro porovnání vlastníků 
a provozovatelů jak v ceně, tak v jednotlivých nákladových položkách.  Právě na základě 
prováděných analýz je dále komunikováno se zpracovateli VÚME a VÚPE a dochází 
k následným opravám zaslaných dat. 
 
K bodům 5 až 7 [§ 7 odst. 2 písm. a) až c)] 
Vodovodními řady jsou rozvodná vodovodní síť a také přiváděcí řady. Stejně tak kanalizačními 
stokami mohou být stoková síť a přiváděcí kanalizační stoky. Tyto údaje jsou součástí 
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vykazovaných VÚME a VÚPE (viz příloha č. 1-8 vyhlášky). S ohledem k této skutečnosti je 
nutné i zde doplnit tyto údaje.  
 
K bodům 10 až 16 [zrušení § 13 odst. 1 písm. c), k § 13 odst. 1 písm. e) a f) a § 13  odst. 6 
až 14]  
Povinností vlastníka vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je podle zákona 
o vodovodech a kanalizacích zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací (dále jen „PFO“) a vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vodovodů 
a kanalizací a evidovat jejich použití pro tyto účely. Smyslem takto vytvořené finanční rezervy 
je vytvářet v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla 
zajištěna udržitelnost předmětné vodohospodářské infrastruktury. Navrhuje se, aby 
se aktualizace PFO prováděla v následujícím kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty 
majetku vlastníka podle VÚME o více než 10 % hodnoty majetku, nejdéle však do 5 let od jeho 
zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Finanční prostředky potřebné na obnovu 
vodovodů a kanalizaci se v rámci časového harmonogramu PFO uvádějí v prvních pěti letech 
samostatně a pro dalších 5 let v souhrnu. Navrhovaná úprava proto umožní plánování potřeby 
finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech. 
 
Prostředky na obnovu by měly být tvořeny rovnoměrně, proto je nově definována teoretická 
roční potřeba finančních prostředků. Pro účely výpočtu teoretické roční potřeby finančních 
prostředků je stanovena závazná teoretická životnost vodohospodářské infrastruktury, která je 
pro jednotlivé majetky v rámci jedné skupiny VÚME stejná. PFO musí být nastaven reálně 
a plánovanou odlišnou tvorbu finančních prostředků na obnovu, musí vlastník v PFO zdůvodnit 
a v následujících letech zohlednit. Za účelem vykazování tvorby rezervy finančních prostředků 
se nově požaduje zřízení samostatného bankovního účtu, který může být pro tvorbu finančních 
prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací u jednoho vlastníka společný.  
 
Veškerá obnova vodovodů a kanalizací musí být financována z tohoto samostatného účtu, 
s výjimkou financování obnovy z úvěrů, dotací a případně z účtu vytvořeného podle 
zákona  č. 593/1992 Sb., zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doplňující 
informace o skutečné tvorbě a čerpání finančních prostředků na obnovu vodovodů 
a kanalizací, proto mohou tvořit např. smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o poskytnutí 
dotace, seznam realizovaných akcí obnovy s vyčíslením vynaložených nákladů, apod. 
 
V případě, že na samostatném účtu není dostatek finančních prostředků, potřebných k úhradě 
realizované obnovy, je nutné chybějící prostředky na samostatný účet převést a následně je 
možné finanční prostředky z tohoto účtu na obnovu čerpat. 
 
Jelikož finanční prostředky na obnovu tvoří nemalou položku, navrhuje se možnost dočasné 
výpůjčky finančních prostředků z rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů 
a kanalizací za striktně nastavených podmínek. Jedná se o „vnitropodnikovou bezúročnou 
půjčku“, která musí být řádně evidována a vykazována tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o dluh 
vůči rezervě finančních prostředků na obnovu. Současně se navrhuje nastavení podmínek 
pro zajištění návratnosti těchto financí.   
 
K bodu 17 (§ 18 odst. 3) 
Navrhuje se uvést další technické opatření (objekt k odlehčení) pro ochranu biologické části 
čistírny odpadních vod.  
 
K bodům 18 až 21 (§ 19 odst. 7 až 9, 12 a 13) 
Odlehčovací komory jsou objekty na jednotné kanalizaci, jejichž účelem je chránit kanalizaci 
včetně čistírny odpadních vod před hydraulickým přetížením. Správně fungující odlehčovací 
komory nemusí znamenat zásadní problém pro životní prostředí, zejména pro jakost vod. 
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Odlehčovací komory však musí rozdělit návrhový přítok odpadních vod v poměru podle 
hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny odpadních vod. 
Vychýlení od optimálního fungování odlehčovací komory se obvykle projevuje například 
častějším odlehčováním, větším kulminačním průtokem odlehčované vody nebo snížením 
poměru ředění. Posouzení a návrh odlehčovacích komor je s ohledem na místně specifický 
přístup definováno v ČSN 756262, proto se navrhuje doplnit odkaz přímo na tuto normu. 
Poměry ředění nezbytné pro vyhovující funkci odlehčovací komory jsou v předmětné normě 
upraveny v čl. 4.6.1 a musí být minimálně 1 : 4 až 1 : 7. Vodoprávní úřad může v odůvodněných 
případech stanovit hodnotu poměru ředění individuálně.  
 
Způsoby stanovení hodnot návrhových průtoků při návrhu nových odlehčovacích komor 
a při posouzení stávajících odlehčovacích komor jsou uvedeny v tabulce č. 2 ČSN 75 6262.  
Při návrhu nových odlehčovacích komor se pro stanovení průměrného bezdeštného denního 
průtoku (Q24) vychází přednostně z výsledků provozního měření, pokud nejsou k dispozici, tak 
výpočtem. Pro stanovení mezního průtoku (Qmez) se vychází z výpočtu pomocí intenzity 
mezního deště nebo pomocí poměru ředění. Při posouzení stávajících odlehčovacích komor 
se pro stanovení průměrného bezdeštného denního průtoku (Q24) vychází z monitoringu 
za bezdeštného období (měrné kampaně), z aktuálního Generelu odvodnění 
včetně kalibrovaného srážkoodtokového modelu či z aktuální evidence z  monitoringu 
odlehčovacích komor. Pro stanovení mezního průtoku (Qmez) se vychází z monitoringu (měrné 
kampaně) průtoků při několika srážkových událostech, z Generelu odvodnění, z monitoringu 
odlehčovacích komor či matematického modelování (CFD) a fyzikálního modelování. Nad 
rámec výše uvedeného se navrhuje stanovit návrhové hodnoty pro posouzení stávajících 
odlehčovacích komor také výpočtem podle ČSN 75 6101 Stokové sítě a přípojky a využít 
výsledky provozního měření pro kontrolu výpočtu.  
 
V současné době je podle metodiky Ministerstva životního prostředí v souladu s vydávanými 
povoleními k vpouštění odpadních vod do vod povrchových u „poslední odlehčovací komory 
před čistírnou odpadních vod“ stanovena povinnost měřit množství odlehčených odpadních 
vod.  Pro zdroje nad 10 000 EO je požadováno kontinuální měření se záznamem, pro zdroje 
o velikosti 2 000 – 10 000 EO je požadováno kontinuální měření se záznamem celkového 
množství OV za rok a možností určení počtu odlehčení za rok. Pro zdroje pod 2 000 EO 
se požaduje vést záznam počtu a doby trvání odlehčování. 
 
Zákonem o vodách umožněné osvobození od platby poplatku za vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových v z odlehčovacích komor jednotné kanalizace podle § 8 odst. 3 písm. g), 
má vlastníky jednotné kanalizace motivovat k tomu, aby svou infrastrukturu uvedli 
a provozovali v souladu s platnými právními předpisy. Postup poplatníka je však upraven 
zákonem o vodách, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a vyhláškou č. 328/2018 Sb., 
o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění 
a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. 
 
Dále se navrhuje zvýšení vzdálenosti mezi kanalizačními šachtami. Důvodem navrhované 
změny jsou lepší technické možnosti při výstavbě kanalizací a především eliminace poškození 
kanalizačních šachet umístěných v nezastavěném území (například na zemědělské půdě), 
které je často obhospodařováno velkou zemědělskou technikou. Důvodem pro navržení 
rozdílných vzdáleností podle světlosti stok, vyplývá to z možného rozsahu vysokotlakého 
vodního paprskového zařízení, který je omezen tahem na hadici a silou, kterou může tryska 
působit – u větších dimenzí stok se tento rozsah zmenšuje.  
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K bodu 22 (§ 19a) 
Stanoví se zásady provozu a údržby odlehčovacích komor. Navrhuje se, aby se při provozu 
a údržbě odlehčovacích komor postupovalo podle TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok. 
Při kontrole funkce se postupuje podle ČSN 75 6262 s ohledem na stavební stav a stav 
technologického vybavení odlehčovacích komor s četností podle provozního řádu kanalizace.   
 
K bodům 23, 48 až 50 [§ 24 písm. c), příloha č. 15] 
Navrhovaná změna včetně odkazu na uvedenou normu ČSN 75 6406 umožní provozovatelům 
kanalizace zakotvit do kanalizačních řádů samostatné požadavky a kritéria pro vypouštění 
odpadních vod ze zdravotnických, veterinárních a podobných zařízení do kanalizace, 
ze kterých jsou produkovány odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných 
(rizikových chemických) látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů.  
 
Dále je nutné regulovat vypouštění průmyslových odpadních vod, které jsou vypouštěny 
do kanalizace pro veřejnou potřebu. V současné době jsou v kanalizačním řádu předepsány 
pouze koncentrace vybraných ukazatelů včetně povinnosti zařadit do kanalizačního řádu 
zvlášť nebezpečné látky. Další látky obsažené v průmyslových odpadních vodách, které jsou 
následně naředěny splaškovými vodami, tak nemusí být sledovány. 
 
Každý průmyslový podnik, pokud vypouští odpadní vody samostatně, má předepsány limity 
pro vybrané ukazatele. To samé by mělo platit i při vypouštění těchto odpadních vod 
do kanalizace, pokud není čistícím procesem zajištěno, že se dosáhne minimálně stejných 
účinností snížení, jako kdyby se jednalo o vypouštění odpadních vod z průmyslového podniku 
samostatně. V koncentracích na odtoku z čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) nelze tuto 
problematiku řešit, jelikož dochází k naředění odpadních vod. Po smíšení průmyslových 
odpadních vod s komunálními, tak často dojde k tomu, že jsou koncentrace splněny. Pokud 
v ČOV nebudou látky z průmyslových odpadních vod dostatečně čištěny, znečištění 
se dostane až do vodního toku. Takto by mohlo docházet k nerovnostem mezi průmyslovým 
podnikem, který vypouští odpadní vody samostatně přímo do recipientu a podnikem, 
ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
K bodům 24 až 29 (§ 35a odst. 1, 2, 5 až 8) 
Celkový návrh principu výpočtu pachtovného nebo nájemného by měl metodicky vést vlastníka 
propachtovaného majetku k tomu, aby si uvědomil, že výše pachtovného nebo nájemného 
by měla pokrýt nejen odpisy vodohospodářského infrastrukturního majetku, ale i ostatní 
náklady (tj. opravy a poměrnou část režie včetně prostředků na obnovu). 
 
K bodu 30 (§ 35b) 
Legislativně technické úprava navazující na předchozí změny. 
 
K bodu 31 (část šestnáctá – ustanovení společné) 
Stanoví se, že ministerstvo umožní každému v úředních hodinách bezplatně nahlížet do textu 
českých technických norem ve vyhlášce uvedených.  
 
K bodům 32 a 41 (přílohy 2 a 6) 
V rámci předávání VÚME a VÚPE podle § 5 zákona o vodovodech a kanalizacích nebyly 
některými subjekty vykazovány veškeré objekty. Ačkoliv je pro účely vykazování VÚME 
a VÚPE považována stavba k jímání vody za stavbu pro úpravu vody, nejsou stavby k jímání 
vody v majetkové a provozní evidenci často vykazovány. Upřesnění názvu přílohy přispěje 
k přesnějšímu chápání rozsahu této kategorie majetku, která zahrnuje i stavby k jímání vody 
bez technologie. Z dosavadní praxe sběru dat bylo zjištěno, že zpracovatelé hlášení právě tuto 
kategorii opomíjejí.  
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K bodům 33 až 40 a 42 až 46 (přílohy č. 5 a 7) 
Úpravy se týkají vykazování údajů za přiváděcí řady. Je navrhován stejný rozsah 
pro vykazování údajů a přiváděcí řady, jako za rozvodnou vodovodní či kanalizační síť 
z důvodu systematického vykazování sledovaných údajů za tento druh majetku s návazností 
sledování důležitých ukazatelů v benchmarkingu (například ztráty, jednotkové náklady). 
 
Další upřesnění navazuje na změnu chápání charakteru prostředků obnovy nad rámec odpisů 
a obnovujících oprav v rámci výpočtu ceny pro vodné jako zisk.  
 
V rámci VÚPE se u vodovodních řadů a kanalizačních stok vykazují počty poruch. S ohledem 
k této skutečnosti se navrhuje doplnit definici havárie a poruchy. Uvedená změna zajistí 
jednotný postup pro vykazování údajů k provozovaným vodovodům a kanalizacím. Havárie 
vodovodů nebo kanalizací mohou být zapříčiněny nejen zhoršeným stavebně technickým 
stavem, ale také jinými skutečnostmi například špatnou správou vlastníka či provozovatele. 
Mimo jiné i z těchto důvodů je velmi vhodné toto centrálně v rámci VÚPE sledovat. Požadavek 
na definování tohoto pojmu mimo jiné vzešel z diskuse s odbornou veřejností v rámci 
projednávání připomínek ke zprávám  Benchmarkingu Ministerstva zemědělství. Cílem je 
v odborné praxi sjednotit přístup ve vykazování počtu těchto skutečností. Zejména je nezbytné 
nastavit faktické rozdíly mezi pojmy havárie a porucha. Zásadní je však skutečnost, že se vždy 
jedná o neplánovanou událost a dochází k přerušení poskytování služeb a ohrožení plynulého 
a bezpečného provozování.  
 
K bodu 47 (příloha č. 8) 
Upřesnění navazuje na změnu chápání charakteru prostředků obnovy nad rámec odpisů 
a obnovujících oprav v rámci výpočtu ceny pro stočné jako zisk.  
 
K bodu 51 (příloha č. 16) 
S ohledem na nutnost výpočtu úhrnu srážek Českým hydrometeorologickým ústavem 
za období 1991-2020 se navrhuje prodloužit platnost stávajícího dlouhodobého srážkového 
normálu do 31. 12. 2021. Dále se upravuje výčet druhů ploch pro jednotlivé odtokové 
součinitele vegetačních střech.  Navržené zatřídění odpovídá například mezinárodně 
uznávané německé normě FLL (2018) pro zelené střechy. Retenční schopnost střechy závisí 
na mocnosti substrátu a jeho materiálu. Obecně lze říci, že mocnosti od 10 do 20 cm poskytují 
stanoviště mnoha druhům suchomilných travin a bylin a vzhledem k jejich zpravidla 
extenzivnímu rázu jsou velmi hodnotné pro přírodu z hlediska biodiverzity. U souvrství 
založených na minerální izolaci dosahují těchto vlastností i souvrství o menší mocnosti. 
Mocnosti souvrství nad 31 cm pak nabízí možnosti intenzivního využití střechy, mají velké 
retenční vlastnosti a představují tak velkou přidanou hodnotu pro člověka. Těmito opatřeními 
snižuje povinný subjekt množství srážkových vod odváděných do kanalizace, a proto by tato 
skutečnost měla být zohledněna i v rámci platby za odvádění srážkových vod do kanalizace.   
 
K bodu 52 (přílohy č. 18 až 20) 
K příloze č. 18  
Předkládaný návrh úpravy navazuje na požadavek dopracovat metodiku vykazování plnění 
fondu obnovy vodovodů a kanalizací mimo jiné s cílem zabezpečení důsledné kontroly plnění 
plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Navrhované úpravy reflektují změnu principu 
tvorby prostředků na obnovu v jednotlivých letech, a to rovnoměrně. Tabulky č. 2 a 3 
jednoznačně a přehledně evidují tvorbu a čerpání prostředků na obnovu na samostatném 
bankovním účtu včetně výše dočasné půjčky na jiné účely a jejího splácení. 
 
K příloze č. 19  
Návrh navazuje na úpravu pravidel při tvorbě a čerpání prostředků na obnovu vodovodů 
a kanalizací. Dosavadní praxe ukazuje, že je zde určitá nejednotnost ve využívání postupu 
při vykazování prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací (řádek 4.4). Zejména z důvodu 
předběžné opatrnosti s vazbou na pravidla cenové regulace dochází u některých subjektů 
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vlastníků k nevyužívání tohoto principu s ohledem na zahrnování potřebných zdrojů finančních 
prostředků na obnovu. Tím zde existují reálná rizika, že tyto subjekty netvoří dostatečné 
finanční zdroje na obnovu podle pravidel plánu financování obnovy. Jednoznačným cílem této 
úpravy je provázanost definic položek uváděných v příloze č. 19 a v příloze č. 20 s účetnictvím 
a to u všech typů subjektů jako příjemců vodného či stočného. Přesun řádku č. 4.4 - prostředky 
obnovy (nad rámec odpisů a obnovujících oprav) do kalkulačního zisku odpovídá podstatě této 
položky z pohledu účetních i cenových předpisů, což umožní rozšíření jejího využívání 
při výpočtu ceny pro vodné a pro stočné.  
 
Členění položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné vychází z praktických zkušeností 
vlastníků a provozovatelů. Struktura položek pak zpřesňuje náplň jednotlivých položek 
vzhledem k požadavku pro sjednocení přístupu vlastníků a provozovatelů, který je mimo jiné 
předpokladem řádného provádění vzájemných porovnání dosahovaných cen pro vodné 
a stočné a jejich následného zveřejňování.  
 
Jiné mzdové náklady než přímé a režijní nejsou, proto se navrhuje označení Mzdové náklady, 
což vzhledem k podkladům pro Porovnání pocházejícím především z účetnictví zjednodušuje 
přístup k informacím (respektuje návaznost na pojmenování skupiny účtů a jejich syntetik). 
Uvádění osobních nákladů režijních správních ve skupině přímých nákladů může být matoucí. 
Ve mzdových nákladech celkem jsou režijní osobní náklady správní zahrnuty nesprávně a toto 
umístění znemožňuje dlouhodobé sledování jejich vývoje. Jejich přesunutí přispěje ke zlepšení 
transparentnosti i obsahové správnosti obou položek, jelikož výše režijních osobních nákladů 
správních je nejpodstatnější částí správní  režie a její výše je zejména u velkých společností 
sledovanou částí nákladů vypočtených do ceny (nyní je její výše významně zkreslena). 
Správní režie je obecně považována za druh nákladu, který lze do jisté míry snižovat, a přitom 
dosahovat stejné úrovně kvality poskytovaných služeb. Tím, že bude správní režie vykazována 
transparentně v plné výši, bude nepřímo vyvíjen tlak na její snižování (příjemce, odběratel, 
regulátor - bude moci přemýšlet, zda je její výše adekvátní a může ji porovnávat s jinými 
srovnatelnými subjekty). V rámci benchmarkingu je možné vyhodnocovat výši jednotkové 
správní režie i jednotkových správních osobních nákladů. Zavedení řádku 9.1 „Osobní náklady 
režijní správní“ slouží k zpřesnění vykazování osobních nákladů a velikosti správní režie 
zahrnované do ceny pro vodné a pro stočné.  
 
Zavedení samostatného řádku pro „Finanční vypořádání rozdílu výpočtů prováděných podle 
metodiky OPŽP - finanční nástroje“ lépe odpovídá charakteru položky výpočtu (nejedná se ani 
o náklad, ani o výnos, ale úpravu celkového zisku). Úprava zpřesní vykazování úplných 
vlastních nákladů u projektů OPŽP  zabezpečí porovnatelnost zasílaných údajů. Stávající 
vykazování nemá oporu v účetnictví, nelze ji uvádět ani mezi náklady, ani mezi výnosy 
ve výpočtu. Pro hodnocení rentability a výše zisku je třeba tuto položku vykazovat samostatně 
a neovlivňovat tak výši celkových i jednotkových UVN. Pro benchmarking a jeho uživatele je 
výše jednotkových UVN jedním z nejpodstatnějších ekonomických ukazatelů. 
 
Zavedení vykazování údaje „Prostředky obnovy na rok xxxx (mil. Kč) podle PFO“ je nutné pro 
automatický výpočet nového údaje „Plně obnovující cena“ (součást programu VS VaK) 
v návaznosti na plán financování obnovy a informování všech dotčených subjektů o výši ceny, 
která pokrývá veškeré souvisejících náklady včetně roční výše prostředků obnovy 
infrastrukturního majetku. Údaj je nutný pro veškeré analýzy chybějících prostředků na obnovu 
a výše dotací ceny pro vodné a stočné.  
 
Zavedení vykazování údaje „Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx“ 
je nutné pro automatický výpočet prostředků obnovy ze zisku v návaznosti na plán financování 
obnovy. Oba výše uvedené údaje metodicky podpoří využívání plánu financování obnovy jako 
podkladového materiálu pro výpočet ceny pro vodné a  pro stočné.  
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Upřesnění „Uplatňovaná“ cena je zavedeno z důvodu zdůraznění vykazování skutečně 
fakturované ceny, popřípadě nulové ceny, pokud je služba poskytována zdarma.  
 
Upřesnění zisk/“ztráta“ je zavedeno pro zdůraznění možnosti vykazování záporného 
kalkulačního zisku.  
 
Zavedení tabulky č. 3 – jedná se o výpočet pachtovného nebo nájemného, která slouží 
k informování všech zúčastněných stran o výši nákladů na propachtovaný nebo pronajatý 
majetek, které nese jeho vlastník, o výši jeho zisku/ztráty a o výši „Plně obnovujícího 
pachtovného nebo nájemného“. Dále je nutný i pro výpočet „Plně obnovující ceny pro vodné 
a pro stočné“.  
 
Celkový návrh principu výpočtu pachtovného nebo nájemného by měl metodicky vést vlastníka 
propachtovaného majetku k tomu, aby si uvědomil, že výše pachtovného nebo nájemného by 
měla pokrýt nejen odpisy vodohospodářského infrastrukturního majetku, ale i ostatní náklady 
(opravy a poměrnou část režie včetně prostředků na obnovu). Vzhledem k faktu, že je nutné 
sledovat vypočtenou i skutečnou tzv. plně obnovující cenu, která ze své podstaty musí 
pokrývat plně obnovující pachtovné nebo nájemné, bylo nutné přistoupit k úpravám výpočtu 
a porovnání, tak aby umožňovaly také výpočet a vykázání plně obnovujícího pachtovného 
nebo nájemného. 
 
K příloze č. 19a 
Jsou reflektovány změny zavedené v příloze č. 18 a příloze č. 19.  
 
Zavádí se nový formulář G – pro „Výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné“ 
pro případy, kdy je voda dodaná/odvedená pro své vlastní zařízení, tj. příjemce je zároveň 
odběratelem. Důvodem pro zavedení formuláře je, že tato voda nebyla dosud vykazována, 
což vedlo ke zkreslení údajů o množství fakturované vody.  
 
K příloze č. 20 
Reflektují se změny zavedené v příloze č. 18, 19 a příloze č.19a.  
 
K bodu 53 (příloha č. 22) 
Jedná se o úpravu struktury databázového souboru k příloze č. 2, 5 až 8. Reflektují se změny 
zavedené v příloze č. 2, 5 až 8. 
 
K bodu 54 (přílohy č. 24 a 25) 
K příloze č. 24 
Jedná se o úpravu struktury databázového souboru k příloze č. 20, reflektují se změny 
zavedené v příloze č. 20. 
 
K příloze č. 25 
Navrhuje se jednoznačná specifikace rozsahu dat poskytovaných pro potřeby agendy oboru 
vodovodů a kanalizací. S ohledem k této skutečnosti je nutné specifikovat minimální rozsah 
dat. Navrhovaná jednotná datová struktura obsahuje, jak prostorové, tak i technické 
a identifikační parametry jednotlivých objektů. Objekty jsou jednak liniová vedení vodovodů 
a kanalizací, tak i bodové objekty zajišťující funkčnost celé infrastruktury. Identifikační 
parametry, pak umožní provázání souvisejících agend a informačních systémů (VUME/VUPE 
– ISPOP - Surová voda – Digitální technická mapa ČR). Takto koncipovaná data umožní 
v následných informačních systémech vytvořených nad daty vodovodů a kanalizací jednoduše 
a jednotně prezentovat data včetně návazných údajů ze souvisejících agend. 
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K čl. II 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021 s výjimkou ustanovení  čl. I bodu 52, pokud jde 
o přílohy č. 19 a 19a k této vyhlášce, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2021, s výjimkou 
ustanovení čl. I bodu 2 a 9, pokud jde o § 4 odst. 2 písm. f) a § 10 odst. 4, čl. I bodu 52, pokud 
jde o přílohu č. 20, a bodu 54, pokud jde o přílohy č. 24 a 25 k této vyhlášce, která nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2023. 
 
Odložená účinnost u změn příloh č. 19 a 19a se navrhuje dnem 1. září 2021. Výpočet cen 
pro vodné a pro stočné musí být sestaveny v dostatečném předstihu s platností zpravidla 
na celý kalendářní rok. Je tedy nezbytné, aby již při výpočtu bylo účinné nově navrhované 
znění příloh č. 19 a 19a, podle kterých se výpočet cen pro vodné a stočné sestavuje. 
Navrhované změny ve výpočtu se promítnou v rámci výpočtu cen pro vodné a stočné pro rok 
2023.  
 
Odložená účinnost u změn v ustanovení § 4 odst. 2 písm. f) a § 10 odst. 4 a přílohy č. 25 je 
navrhována s ohledem na účinnost zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví, podle kterého Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní 
informační systém digitální mapy veřejné správy do 31. prosince 2022. 
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