Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob
náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod
_____________________________________________________________________
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. 1:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné
provozování.“
ustanovení § 8 odst. 2:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace může uzavřít smlouvu o provozování vodovodu
nebo kanalizace s provozovatelem. Jestliže vlastník provozuje vodovod nebo
kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují se na něj všechna práva
a povinnosti provozovatele.“
ustanovení § 8 odst. 3:
„Vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí
provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou
tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace.
Nedojde-li k písemné dohodě, rozhodne o úpravě vzájemných práv a povinností mezi
nimi ministerstvo.“
ustanovení § 8 odst. 15:
„Náležitosti smlouvy o dodávce vody a náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod
stanoví prováděcí právní předpis.“

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:
ustanovení § 3:
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracuje v tomto rozsahu:
a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování
a čištění odpadních vod obcí nebo části obcí na území kraje nebo části kraje, pro
kterou je plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracován, (dále jen "řešený územní
celek"),
b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na
všechny obce nebo jejich části v řešeném územním celku,
c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na
pitnou vodu,
d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a rekonstrukce systémů
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich
částí v řešeném územním celku,
e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,
f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny
d) a e),
g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující
naléhavost řešení.“

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
ustanovení § 1 odst. 1:
„Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro
hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových
a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní
a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských
společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů
a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“
ustanovení § 1 odst. 2:
„Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických
a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy
k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu
zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany
před účinky povodní a sucha.“

ustanovení § 2 odst. 1:
„Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento
charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami
pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.“
ustanovení § 2 odst. 2:
„Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem
v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též
vody protékající drenážními systémy a vody ve studních.“
ustanovení § 2 odst. 8:
„Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo
které mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely.“
ustanovení § 2 odst. 9:
„Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí
vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo
k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních
vod do nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich
množství, průtok, výskyt nebo jakost.“
Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 3 odst. 1:
„Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena
k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je
určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku
s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu
na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Hygienické požadavky na
zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen "jakost pitné vody") se stanoví
hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických
a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem,
nebo jsou povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní
hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty
ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou
koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou
vodu se nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo vydáno
osvědčení podle zvláštního právního předpisu.“

ustanovení § 3 odst. 2:
„Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná
voda měla jakost pitné vody podle odstavce 1. Povinnost podle věty první mají, není-li
dále stanoveno jinak, i vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, který je nositelem
práv a povinností provozovatele, osoba, která zajišťuje náhradní zásobování pitnou
vodou, osoba, která vyrábí pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své
podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná voda, a osoba, která
dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu. Za osobu, která dodává pitnou vodu pro
veřejnou potřebu, se považuje
a) vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u něhož je
průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale
využívajících vodovod je menší než 50, pokud vodovod provozuje jako součást
své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby,
b) osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné
činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve
vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích,
c) vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné
vody,
d) osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například
školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb).“
ustanovení § 3 odst. 3:
„Teplá voda dodávaná jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti
právnické osoby musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických,
fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny
prováděcím právním předpisem; za splnění této povinnosti odpovídá výrobce teplé
vody. Teplou vodu dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem,
které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné
vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Je-li nedodržení hygienického limitu
teplé vody způsobeno vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou a jde o stavbu, v níž je
teplá voda dodávána veřejnosti, postupují výrobce teplé vody, odběratel a další osoby
v obdobném postavení obdobně podle § 4 odst. 5 vět čtvrté a páté.“
ustanovení § 3 odst. 4:
„Na žádost osob uvedených v odstavci 2 může příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví povolit na časově omezenou dobu užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty
ukazatelů vody pitné, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů. Orgán ochrany
veřejného zdraví povolení vydá, jestliže zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak
a nebude ohroženo veřejné zdraví. Jde-li o ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou,
s výjimkou mikrobiologických ukazatelů, může příslušný orgán ochrany veřejného

zdraví na návrh osoby uvedené v odstavci 2, s výjimkou osob uvedených v písmenu
b), takové povolení vydat, jestliže dodávku pitné vody nelze zajistit jinak, nebude
ohroženo veřejné zdraví, nápravná opatření jsou dostačující k odstranění závady do
30 dnů a nedodržení hygienického limitu jakéhokoli ukazatele s nejvyšší mezní
hodnotou netrvalo během posledních 12 měsíců déle než 30 dnů.“

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 1:
„Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství stanoví hygienické
limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických
ukazatelů jakosti pitné vody včetně pitné vody balené a teplé vody dodávané
potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny
směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen „teplá voda“), jakož
i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců.
Vyhláška dále stanoví rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody
a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody.“
ustanovení § 2 písm. d):
„… zásobovanou oblastí - určené území více, jednoho nebo části katastrálního
území, ve kterém je lokalizována rozvodná síť, ve které pitná voda pochází z jednoho
nebo více zdrojů a jejíž jakost je možno považovat za přibližně stejnou a voda v této
rozvodné síti je dodávána jedním provozovatelem, popřípadě vlastníkem vodovodu
pro veřejnou potřebu,…“
ustanovení § 2 písm. g):
„přerušením zásobování vodou - odstávka vodovodu nebo jeho části spojená
s vypuštěním vody z potrubí,…“

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 58 odst. 1 písm. i), m), n):
„Spotřebitelská smlouva, ve které se sjednává mezi spotřebitelem a poskytovatelem
právo užívat budovu nebo její část na jeden či více stanovených nebo stanovitelných
časových úseků během roku a která je uzavřena na dobu delší než 3 roky, musí mít
písemnou formu, musí být vyhotovena v českém jazyce a vedle náležitostí
příslušného smluvního typu musí obsahovat také … vymezení základních služeb,

které se s právem užívání poskytují (například osvětlení, voda, vytápění), a rozsah
dalších služeb, včetně služeb spojených s právem užívat společné prostory
a zařízení, … cenu, kterou spotřebitel uhradí za právo užívat budovu či její část,
odhad a způsob výpočtu variabilní částky splatné za kalendářní rok, jejíž součástí
jsou zálohy na úhradu za užívání společných prostor a zařízení, na poskytování
služeb, na správu objektu, na opravy a údržbu budovy, místní poplatky a příspěvky
na tvorbu rezerv pro krytí neočekávaných rizik, jakož i další platby spojené
s užíváním, způsob platby,…“
ustanovení § 415:
„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a životním prostředí.“
ustanovení § 420:
„1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla
způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy
za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich
odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.“
ustanovení § 422 odst. 1:
„Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím
způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně
a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten,
kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své
jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen
vykonávat nad ním dohled.“

Sankční ustanovení
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 § 32 odst. 1:
„Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací
podle § 5 odst. 1 nebo průběžné vedení provozní evidence podle § 5 odst. 2,
b) nepředá vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů
a kanalizací a z jejich provozní evidence podle § 5 odst. 3,

c) nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace,
d) neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo
kanalizace podle § 8 odst. 3,
e) neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,
f) neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,
g) neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod
s odběratelem podle § 8 odst. 6,
h) nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
podle § 8 odst. 11,
i) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle
§ 8 odst. 12,
j) nepředloží odběrateli na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné podle
§ 20 odst. 8,
k) nezveřejní informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů 17a) pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce podle
§ 36 odst. 5 nebo nezdůvodní vykázaný rozdíl anebo nezašle vyúčtování
ministerstvu v termínu podle § 36 odst. 5, nebo
l) neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným
v § 38 odst. 2.“
ustanovení § 32 odst. 2:
„Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu dopustí přestupku tím, že neumožní přístup
k vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.“
ustanovení § 32 odst. 3:
„Fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí zpracování kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 nebo jej nepředloží
vodoprávnímu úřadu ke schválení, nebo
b) nezpracuje a nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád podle
§ 39 odst. 1 nebo 2.“
ustanovení § 32 odst. 4:
„Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo
dojít ke znečištění vody ve vodovodu,
b) nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby
nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna,
c) neoprávněně odebere vodu z vodovodu (§ 10 odst. 1),
d) neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace (§ 10 odst. 2),
e) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,

f)

odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění
odpadních vod,
g) neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,
h) neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně
vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo
bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,
i) nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění
vypouštěných odpadních vod do kanalizace,
j) vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3
odpadní vody, které vyžadují předchozí čištění,
k) vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo žumpu v případě, že je
kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
l) neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství odpadních vod
v případech podle § 19 odst. 1,
m) neměří v případě podle § 19 odst. 2 míru znečištění a objem odpadních vod
a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede
o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který
povolení vydal, nebo
n) nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího
zařízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.“
ustanovení § 32 odst. 5:
„Fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu nebo kanalizace dopustí
přestupku tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu
po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné dokumentace
skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.“
ustanovení § 32 odst. 6:
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vodovodu nebo kanalizace
v § 23 odst. 5,
b) znemožní bez zvláštního důvodu vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti
s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností
spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace (§ 7 odst. 1),
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) nesplní opatření uložená vodoprávním úřadem k odstranění závadného stavu
zjištěného při dozorové činnosti podle tohoto zákona, nebo
g) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení.“

ustanovení § 32 odst. 7:
„Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. g), h) nebo odstavce 6
písm. a),
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) až e), i) až k), n) nebo
odstavce 6 písm. b) až f),
c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm. f)
nebo l),
d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f), i) až l),
odstavce 2, odstavce 3 písm. a), b), odstavce 4 písm. m) nebo odstavce 6 písm.
g), nebo
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), h) nebo odstavce 5“
ustanovení § 33 odst. 1:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace
dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací
podle § 5 odst. 1 nebo průběžné vedení provozní evidence podle § 5 odst. 2,
b) nepředá vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů
a kanalizací a z jejich provozní evidence podle § 5 odst. 3,
c) nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace,
d) neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo
kanalizace podle § 8 odst. 3,
e) neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,
f) nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
podle § 8 odst. 11, nebo
g) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle
§ 8 odst. 12.“
ustanovení § 33 odst. 2:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace
nebo jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že
a) neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,
b) neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod
s odběratelem podle § 8 odst. 6, nebo nepostupuje v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 2,
c) nepředloží odběrateli na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné podle
§ 20 odst. 8,
d) nezveřejní informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů 17a) pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce

e)

podle § 36 odst. 5 nebo nezdůvodní vykázaný rozdíl anebo nezašle vyúčtování
ministerstvu v termínu podle § 36 odst. 5, nebo
neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným
v § 38 odst. 2.“

ustanovení § 33 odst. 3:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo jako
provozovatel vodovodu dopustí správního deliktu tím, že neumožní přístup
k vodovodu nebo bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci
požáru.“
ustanovení § 33 odst. 4:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí
správního deliktu tím, že
a) nezajistí zpracování kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 nebo jej nepředloží
vodoprávnímu úřadu ke schválení,
b) nezpracuje a nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád podle
§ 39 odst. 1 nebo 2.“
ustanovení § 33 odst. 5:
„Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) provozuje vodovod nebo kanalizaci v rozporu s požadavky podle § 9 odst. 1,
b) nepředá obci přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody podle § 9 odst. 3,
c) nesdělí stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace stanovisko k navrhované
přeložce vodovodu nebo kanalizace podle § 9 odst. 4,
d) neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění
odpadních vod ve lhůtách stanovených v § 9 odst. 7 písm. b),
e) odebírá k úpravě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní vodu, jež
v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody v rozporu
s § 13 odst. 2,
f) neprovádí odběry vzorků surové vody v místě odběru a neprovádí jejich rozbory
a celkové výsledky nepředává krajskému úřadu jednou ročně do 31. března za
předchozí kalendářní rok,
g) nezajistí provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory,
h) nezajistí přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní
metrologickou kontrolu měřidel podle § 17 odst. 3,
i) neinformuje za krizové situace o stavu zásobování pitnou vodou podle
§ 21 odst. 2, nebo
j) neoznámí podle § 36 odst. 6 zhoršení jakosti dodávané pitné vody nebo
v návaznosti na toto oznámení nepostupuje podle zvláštního právního předpisu.“

ustanovení § 33 odst. 6:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu
tím, že
a) nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít
ke znečištění vody ve vodovodu,
b) nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná nebo tak, aby
nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna,
c) neoprávněně (§ 10 odst. 1) odebere vodu z vodovodu,
d) neoprávněně (§ 10 odst. 2) vypouští odpadní vody do kanalizace,
e) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,
f) odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění
odpadních vod,
g) neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,
h) neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru
podle
§ 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo bez zbytečného
odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,
i) nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění
vypouštěných odpadních vod do kanalizace,
j) vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3
odpadní vody, které vyžadují předchozí čištění,
k) vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo přes žumpu v případě, že je
kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
l) neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství odpadních vod
v případech podle § 19 odst. 1,
m) neměří v případě podle § 19 odst. 2 míru znečištění a objem odpadních vod
a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich
evidenci nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který povolení
vydal, nebo
n) nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího zařízení
u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.“
ustanovení § 33 odst. 7:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu nebo
kanalizace dopustí správního deliktu tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu nebo
kanalizace dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně
příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.“
ustanovení § 33 odst. 8:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vodovodu nebo kanalizace
v § 23 odst. 5,
znemožní bez zvláštního důvodu vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti
s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností
spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace (§ 7 odst. 1),
poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
nesplní opatření uložená vodoprávním úřadem k odstranění závadného stavu
zjištěného při dozorové činnosti podle tohoto zákona, nebo
provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení.“

ustanovení § 33 odst. 9:
„Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. c), odstavce 6 písm.
g), h) nebo odstavce 8 písm. a),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. d), h), odstavce 6
písm. a) až e), i) až k), n) nebo odstavce 8 písm. b) až f),
c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), odstavce 5
písm. b), i) nebo odstavce 6 písm. f) nebo l),
d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d), g), odstavce
2 písm. a), c) až e), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), b), odstavce 5 písm. e) až g),
j), odstavce 6 písm. m) nebo odstavce 8 písm. g), nebo
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f), odstavce 5
písm. a) nebo odstavce 7.“
ustanovení § 34 odst. 1:
„Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.“
ustanovení § 34 odst. 2:
„Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž
byl správní delikt spáchán.“
ustanovení § 34 odst. 3:
„Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne,
kdy byl spáchán.“

ustanovení § 34 odst. 4:
„Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 29a) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.“
ustanovení § 34 odst. 5:
„Přestupky podle § 32 odst. 1 až 3 a správní delikty podle § 33 odst. 1 až 5 v prvním
stupni projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu
došlo ke spáchání správního deliktu. Přestupky podle § 32 odst. 4 až 6 a správní
delikty podle § 33 odst. 6 až 8 v prvním stupni projednává v přenesené působnosti
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu došlo ke
spáchání správního deliktu.“
ustanovení § 34 odst. 6:
„Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.“
ustanovení § 34 odst. 7:
„Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.“
ustanovení § 34 odst. 8:
„Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního
předpisu.“
ustanovení § 35 odst. 2:
„Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy orgán oprávněný k jejímu uložení
protiprávní jednání zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k tomuto jednání
došlo.“
ustanovení § 35 odst. 3:
„Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.“
ustanovení § 35 odst. 4:
„Pokuty jsou příjmem orgánu, který je uložil“

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 293 odst. 1:
„Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo
jinou složku životního prostředí tím, že poruší předpisy o ochraně životního prostředí
nebo předpisy o ochraně a využívání přírodních zdrojů a na větším území, na zvláště
chráněném území nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo,
ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
rostlin (poškození životního prostředí), nebo kdo úmyslně poškození životního
prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“
ustanovení § 293 odst. 2:
„Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní
prostředí,
c) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí,
nebo
d) způsobí-li takovým činem poškození životního prostředí, k jehož odstranění je
třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.“
ustanovení § 293 odst. 3):
„Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1
a) poškození zvláště chráněného území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti
nebo vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne
nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu takového území, nebo
b) poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve
velkém rozsahu.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 47 odst. 1 písm. d):
„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství.“

část ustanovení § 47 odst. 2:
„za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč“
ustanovení § 52 písm. a):
„Přestupky projednávají obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4).“
ustanovení § 53 odst. 1:
„Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim
svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému
pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud
nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních
komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího
rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.“
ustanovení § 53 odst. 2:
„Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky ve věcech, které
spravují, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní
orgány.“
ustanovení § 53 odst. 3:
„Obce mohou jako svůj zvláštní orgán zřizovat komise k projednávání přestupků. Tyto
komise jednají a rozhodují v tříčlenném složení vždy za předsednictví osoby
s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání
přestupků;5) usnášejí se většinou hlasů. Stejné podmínky platí, pokud by
projednáváním přestupků byla pověřena komise rady obce.“
ustanovení § 53 odst. 4 písm. a), b):
„V hlavním městě Praze náleží
a) působnost podle odstavce 1 městským částem s tím, že městským částem přísluší
projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě jen ve věcech, které jsou jim
svěřeny,
b) působnost podle odstavce 2 úřadům městských částí vymezeným Statutem
hlavního města Prahy.“

Aktualizováno k datu: 1. září 2010

