Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje úhrada
vodného a stočného ve dvousložkové formě
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:
•

ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

Listina základních práv a svobod:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 10 písm. d):
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
stanoví-li tak zvláštní zákon.“

•

ustanovení § 35 odst. 1:
„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.“

•

ustanovení § 35 odst. 2:
„Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví,
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“

•

ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“

•

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“

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
•

ustanovení § 8 odst. 6:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo
odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí
na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce
provozovatele.“

•

ustanovení § 8 odst. 13:
„Vlastník vodovodu má právo na úplatu za dodávku pitné vody (dále jen "vodné"),
pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že vodné se platí
provozovateli vodovodu (§ 20). Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí

napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do
vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu
nebo výtokového stojanu. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou
s jejím dodáním. Právo na úplatu pevné složky vodného vzniká podle podmínek
stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložková
forma vodného, popřípadě dnem účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané
v samostatné působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické
osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací podle § 20 odst. 4.“
•

ustanovení § 8 odst. 14:
„Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen
"stočné"), pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že stočné se platí
provozovateli kanalizace (§ 20). Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních
vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním,
případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na úplatu pevné složky stočného
vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je
sjednána dvousložková forma stočného, popřípadě dnem účinnosti obecně závazné
vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího
orgánu právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací podle
§ 20 odst. 4.“

•

ustanovení § 20 odst. 1:
„Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu.“

•

ustanovení § 20 odst. 2:
„Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů17a) a množství
odebrané vody podle § 16 nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod
podle § 19.“

•

ustanovení § 20 odst. 3:
„Dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových
předpisů17a) a množství odebrané vody podle § 16 nebo vypouštěných odpadních vod
a srážkových vod podle § 19 a pevnou složku stanovenou v závislosti na kapacitě
vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody. Podíl jednotlivých
složek stanoví cenový předpis.17a) Způsob výpočtu pevné složky stanoví prováděcí
právní předpis.“

•

ustanovení § 20 odst. 4:
„Vodné a stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví obecně
závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti úhradu vodného a stočného

ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky. O úhradě vodného
a stočného ve dvousložkové formě včetně druhu stanovení pevné složky může také
rozhodnout nejvyšší orgán právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů
a kanalizací a ve které výkon hlasovacích práv nejméně ve dvoutřetinové většině drží
obce.“
•

ustanovení § 20 odst. 5:
„Je-li voda dodávána vlastníkem vodovodu, popřípadě jeho provozovatelem jiné
osobě, než je odběratel, rozhoduje o formě vodného vlastník tohoto vodovodu.“

•

ustanovení § 20 odst. 6:
„Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se
nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací15)
veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení
potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické
zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.“

•

ustanovení § 20 odst. 7:
„Povinnost platit vodné a stočné se nevztahuje na jednotky požární ochrany při
požárním zásahu.“

•

ustanovení § 20 odst. 8:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud tak
vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2, je povinen předložit odběrateli na
jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné.“

•

ustanovení § 36 odst. 1:
„Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu
s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy podle
§ 8 odst. 6. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení
připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky
pro uzavření této smlouvy na straně odběratele.“

•

ustanovení § 36 odst. 2:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání
smluv podle § 8 odst. 5 smluvně pověřen, nesmí při uzavírání smlouvy podle
§ 8 odst. 5 jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele
diskriminovat.“

•

ustanovení § 36 odst. 3:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen informovat obecní úřad obce, v jejímž obvodu
zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, a to před uzavřením písemné smlouvy
podle § 8 odst. 6, o
a) rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace
provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2,
b) jakosti dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních
vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací,
c) způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění
vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod a o možných výjimkách,
d) technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně
zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,
e) technických požadavcích na přípojky,
f) pravidlech pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně
struktury nákladových položek, pro účely porovnání cen pro vodné a stočné,
podle § 29 odst. 3 písm. c),
g) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,
h) rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění,
včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),
i) možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod
a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních
vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají,
j) případných smluvních pokutách.“

•

ustanovení § 36 odst. 4:
„Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny
informace o podmínkách pro uzavření smlouvy podle § 8 odst. 6 uvedených
v odstavci 3.“

•

ustanovení § 36 odst. 5:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen každoročně nejpozději do 30. června kalendářního
roku způsobem uvedeným v odstavci 8 zveřejnit úplné informace o celkovém
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné
a stočné17a) v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn.
Vyúčtování je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen
zaslat ve stejném termínu ministerstvu.“

•

ustanovení § 36 odst. 7:
„Postup a rozsah vyúčtování podle odstavce 5 a jeho rozsah stanoví prováděcí
právní předpis.“

•

ustanovení § 36 odst. 8:
„Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 se považuje za splněnou
okamžikem předání údajů podle odstavce 4 nebo 5 obecnímu úřadu obce, na jejímž
území se pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci nachází. Obec
příslušné informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání
těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na dobu nejméně 15 kalendářních dnů.“

Aktualizováno k datu: 1. listopad 2009

