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ANOTACE: 

 

Předmětem bakalářské práce je seznámit čtenáře s provozováním vodovodů a 

kanalizací v ČR. Popis současného stavu provozování vodárenské infrastruktury s platnými 

normami a zákony, nejen v rámci EU. Součásti je taktéž problematika vodného a stočného. 

 

Klíčová slova: vodovody a kanalizace, legislativa, odpadní vody, ochrana 
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SUMMARY: 

 

The aim of this bachelor thesis is to acquaint the reader with the operation of water supply 

and sewerage systems. Description of the current state of the operation of the water supply 

infrastructure in the Czech Republic with applicable standards and laws, not only in the 

EU, and also an acquaintance with the determination of ewage and sewer rates. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V dnešní době je kladen veliký důraz na ochranu životního prostředí. Nejvíce se to 

dotýká vody, která se v posledních létech změnila. Rostoucí teplota v oceánech je často 

spojována s globálním oteplováním, díky němuž, kdy voda pohlcuje oxid uhličitý, klesá 

pH mořské vody, a tím ji okyseluje. Dochází ke změnám, ale někdy i nenávratným 

změnám v oceánských ekosystémech, na kterých je člověk, ale i rostlinstvo, živočišstvo 

závislé. Voda je cenný zdroj a nedá se ničím nahradit. Bez vody by na světě neexistoval 

život.  

Vlivem rostoucí populace dochází k větší spotřebě pitné vody, ale i k většímu 

znečištění. Vodovody a kanalizace představují nejen řešení jak lidstvu dodat kvalitní 

pitnou vodu, ale taktéž jak vyčistit znečištěnou vodu a navrátit ji zpět do přírody. Většina 

lidí se může domnívat, že provozování vodovodů a kanalizací je jednoduchá práce a 

neobnáší žádné komplikace Ti, kteří pracují v tomto oboru, moc dobře vědí, kolik je 

potřeba na to úsilí, zkušeností, povinností, dodržování platných zákonů, vyhlášek a norem. 

Není to tedy tak jednoduché, ačkoliv to na první pohled tak vypadá.  

Bakalářská práce tedy vychází z mých zkušeností a praxe, kterou jsem získala jako 

pracovník, který provozuje vodovody a kanalizace již osmým rokem. Náplní mé práce je 

provozovat vodovody a kanalizaci v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, vést provozní a 

majetkovou evidenci, provádět kalkulaci vodného a stočného, uzavírat smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací a provádět obnovu vodovodů a kanalizací.  

V předložené závěrečné práci jsou popsány základní údaje o provozování vodovodů 

a kanalizací, související povinností spojené s provozováním, legislativa, stanovení vodného 

a stočného. 

Hlavní cíle bakalářské práce jsou: 

 seznámit čtenáře s provozováním vodovodů a kanalizací 

 popsat současný stav provozování vodárenské infrastruktury v ČR 

 nastínit problematiku vodného a stočného 
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2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY K 

PROVOZOVÁNÍ 

Veškerá legislativa a požadavky na provoz vodovodů a kanalizací v ČR vychází 

z vodního zákona č. 254/2001 Sb. Tento zákon obsahuje jedenáct částí o třinácti hlavách. 

Nalezneme v něm základní definice co je to nakládání s vodami, stav povrchových a 

podzemních vod, vodní toky, ochrana vodních zdrojů, poplatky, výkon státní správy, ale 

taktéž se zabývá právními vztahy mezi jednotlivými subjekty, nebo mezi subjekty a 

objekty, které jakkoliv souvisí s vodou [1].  

Legislativní požadavky na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací jsou upraveny 

v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění 

pozdějších předpisů a v prováděcí vyhlášce 428/2001 Sb. 

Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, které trvale využívá méně 

než 50 fyzických osob a denní odběr pitné vody nebo vypouštění odpadních vod je menší 

než 10 m
3
. Dále se tento zákon nevztahuje na oddílné kanalizace, které odvádějí pouze 

povrchové vody [2,3]. 

Pro nás, jako odběratele pitné vody, je nejdůležitější vyhláška č. 252/2004 Sb., 

která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontrol 

pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s právem Evropských společenství [4].   

2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 

ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, (dále jen „Rámcová 

směrnice pro vodní politiku EU“), která vstoupila v platnost 22. prosince 2000. 

2.2 Provozování vodovodů – zákon č. 274/2001 Sb. 

 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, a další související zákony,76/2006 Sb., Vyhláška č. 428/2001Sb., kterou se 

provádí zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

http://www.smv.cz/res/data/017/002023.pdf
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Úvodní část zákona aktualizovaná zákonem č. 76/2006 Sb. v § 1 vymezuje vztahy 

při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen 

vodovody a kanalizace), přípojek na vodovody a kanalizace. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích se nevztahuje: 

 na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 

10 m
3
 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo 

kanalizaci nižší než 50 

 na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody 

 na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých 

odtokem srážkových vod 

 na vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) – § 4 obsahuje koncepci řešení 

zásobování pitnou vodou, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném 

územním celku. Zpracování zajišťuje a schvaluje příslušný kraj. Žádá-li obec o dotaci na 

stavbu, obvykle se zkoumá soulad stavby s PRVK. 

2.3 Nakládání s vodami: Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) 

 Se změnami: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 

444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 

180/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 77/2011 Sb., 

151/2011 Sb. 

Účelem zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je : 

 chránit povrchové a podzemní vody 

 stanovit podmínky pro hospodárné 

 bezpečné využívání vodních zdrojů a zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod  

 vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

 zajistit bezpečnost vodních děl 



Hrabalová Marcela: Provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR 

4 

2015 

 Organizace, které odebírají vodu, nebo ji jinak používají, jsou povinny provádět 

úpravy v technologii, aby se dosáhlo co nejracionálnější a opětovné využití vody a 

zabezpečilo zlepšování kvality vody. 

 Při výstavbě sídlišť, nových závodů a podobných zařízení jsou investoři povinni 

zabezpečit jejich zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod. 

 Zabezpečovat ochranu přírodních podmínek, které umožňují přirozenou akumulaci 

vody. 

 Podzemní vody jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou. 

 Klade se důraz na prevenci pro zamezení znečištění a zpřísňuje se kontrola a 

postihování za porušování povinností. 

 Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani 

příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. 

 V okamžiku, kdy jsou vody odebrány z přírodního prostředí, stávají se předmětem 

vlastnictví a mohou být i předmětem podnikání. 

2.4 Kvalita pitné vody – zákon č. 258/2000 Sb. 

 Požadavky na kvalitu pitné vody jsou stanoveny v zákoně č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen zákon 258/2000 Sb.) a ve vyhlášce MZe č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné 

vody (ve znění vyhlášek č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb.). Požadavky plně odpovídají 

směrnicím WHO (Guidelines for drinking water quality; WHO, Geneva 2004) a evropské 

Směrnici Rady č. 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, resp. jsou 

v některých ukazatelích ještě přísnější.  

2.5 Kvalita odpadní vody 

 Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
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náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 

o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení č. 416/2010 Sb. 

2.6 Problém městské aglomerace 

Důležitým legislativním požadavkem v oblasti zneškodňování odpadních vod je 

Usnesení vlády České Republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 575 (dále jen „usnesení“). Jedná 

se o implementaci Směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. A to 

průběžnou aktualizací strategie financování požadavků na čištění městských odpadních 

vod. Cílem toho usnesení bylo zpřesnit a aktualizovat stav opatření v jednotlivých 

aglomeracích a tím spojenou finanční náročnost, která je nutná realizovat na území ČR ve 

stanoveném období. V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, zda aglomerace plní či 

neplní požadavky na čištění městských odpadních vod podle zástupců Evropské komise. 

Požadavky na hodnotící aglomeraci jsou následující:  

 Musí být vybavena stokovou soustavou městských odpadních vod a to 

ekonomicky i ekologicky efektivní. 

 Stupeň čištění odpadních vod odpovídá velikosti aglomerace. 

 Vypouštění odpadních vod z čistíren vyhovuje příslušným požadavkům. 

Městská aglomerace je shluk, nebo seskupení vzájemně blízkých sídel, kde 

dominuje město se svým okolím. Problém městské aglomerace je v tom, že lidská 

populace stále přibývá a nikdy se s určitostí nedá říct, jak se město rozroste a kolik vznikne 

odpadních vod. Tento problém je především v menších obcích, kde není dosud ani 

vybudovaná kanalizace. Ale dle vodního zákona, směrnice Rady č. 91/271/EHS (o čištění 

městských odpadních vod) a č. 98/83/EC (jakost vody určené pro lidskou spotřebu) již i 

tyto obce musely mít do roku 2010 vybudovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Je to 

nákladná investice, na kterou tyto menší obce nemají, a proto získaly povolení o odkladu. 

Nicméně jen do roku 2015, kdy musí dojít k odstranění kanalizačních výustí a vybudování 

kanalizace a ČOV. 

Základem pro návrh kanalizačního systému je rozhodnutí, jaký bude použit způsob 

odkanalizování. Tedy jestli se bude jednat o jednotnou nebo oddílnou soustavu, gravitační, 

tlakovou kanalizaci a podobně. Dosud nejvíce používaný kanalizační systém je jednotný. 



Hrabalová Marcela: Provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR 

6 

2015 

Ten řeší odvodnění území společným odváděním odpadních a srážkových vod do ČOV. 

Oddílná kanalizace zajišťuje odvodnění území samostatným vedením splaškových a 

srážkových vod. Splaškové vody jsou odváděny na ČOV, kde se čistí, kdežto srážkové 

vody se jen předčistí a vypustí se do vodního toku, nebo se částečně použije na čistění 

splaškových vod [5].   

2.7 Podmínky k provozování a vymezení základních pojmů 

Vymezení základních pojmů nalezneme v zákoně č. 274/2001 Sb. 

 Vodovod: je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní 

řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové 

nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.  

 Kanalizace: je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění odpadních a srážkových vod společně, nebo odpadních a 

srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i 

stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

 Provozování vodovodů nebo kanalizací je: souhrn činností, kterými se zajišťuje 

dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím 

zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě, dopravě pitné 

vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování 

provozních nebo manipulačních řádu, kanalizačního řádu a dalších souvisejících 

činnosti. 

 Fyzickou osobou trvale využívající vodovod nebo kanalizaci, je fyzická osoba, 

která má v obci, kde se nachází vodovod nebo kanalizace, trvalý pobyt. 

 Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace (dále jen "provozovatel") je: osoba, 

která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování 

tohoto vodovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem [2]. 
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Provozování vodovodů a kanalizací – oprávnění k provozování 

 Oprávnění k provozování vodovodů a kanalizací získá osoba, která požádala 

krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodů a kanalizací. Provozování VaK je 

odborná činnost, kterou může provádět pouze fyzická nebo právnická osoba s patřičným 

vzděláním. 

Oprávnění k tomuto provozování vydává krajský úřad pouze za splnění jistých 

podmínek a to: 

 pokud fyzická nebo právnická osoba má živnost k provozování vodovodů a 

kanalizací 

 je vlastníkem vodovodů nebo kanalizací, nebo s vlastníkem vodovodů a kanalizací 

uzavřely smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat 

 sama nebo její odborný zástupce a splňuje kvalifikaci odpovídajícím požadavkům, 

které jsou: 

1. do 5.000 fyzických osob střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru a 

nejméně 4 roky praxe v oboru 

2. nad 5.000 fyzických osob vysokoškolské vzdělání a nejméně 2 roky praxe 

v oboru VaK 

 

 Krajský úřad musí informovat Ministerstvo životního prostředí o vydaném povolení 

k provozování, nebo došlo-li k nějaké změně, či zrušení vodovodů a kanalizací, 

v elektronické podobě a daném formátu. K formuláři se přikládají úředně ověřené kopie o 

živnosti, kopie smlouvy, identifikační čísla vodovodů a kanalizací, majetková evidence, 

osobní doklady, vzdělání a praxe a písemný souhlas včetně ověřeného podpisu. 

Při provozování, které zajišťuje jak dodávku pitné vody, ale i odvod a čištění 

odpadních vod, je důležité dodržovat provozní řád vodovodu (kanalizační řád) [2, 3]. 
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2.8 Požadavky na vodovody 

Vodovod obvykle sestává ze zdroje povrchové či podzemní vody, přívodního řadu 

do úpravny vody, objektů úpravny, výtlačného řadu do akumulace vody a rozvodné sítě po 

spotřebišti. Pokud to umožňuje spád terénu, realizují se gravitační (samospádové) 

vodovody, ty ale bývají spíše výjimkou, většinou bývá v procesu i čerpání vody, resp. 

zvyšování tlaku, tedy čerpací stanice v jednotlivých částech vodovodu. Obvykle se čerpá 

ze zdroje do úpravny vody a z úpravny vody do vodojemu nad spotřebištěm. Při vyšších 

výškových rozdílech zásobovaného území, nutno členit vodovody na tlaková pásma, tlak v 

každém z nich obvykle určuje výškové osazení vodojemu, nebo dopravní výška čerpací 

stanice. Vodovod obvykle zásobuje jednu obec, lokalitu, pokud se spojí dvě a více obcí 

mluvíme o skupinovém či oblastním vodovodu, tedy o vodárenské soustavě [6]. 

 Vodovodní řady musí být naprojektovány a vybudovány tak, aby byla dodávána 

nepřetržitě pitná voda k odběratelům. Vodovodní řady musí být rovněž před zamrznutím 

dostatečně chráněny, taktéž musí být zamezen vnik mikroorganismů, chemických látek a 

jiných škodlivin, které by mohly ovlivnit kvalitu pitné vody a tímto by mohlo být ohroženo 

lidské zdraví [2, 15]. 

Vodoměrné šachtice musí být odvětrávány, dostatečně zakryty proti vnějšímu 

vniknutí různých nečistot a vniknutí povrchové nebo podzemní vody. Po provedení tlakové 

zkoušky je zjištěna patřičná vodotěsnost vodovodu. 

Chemikálie, výrobky a materiály, které přicházejí do kontaktu s pitnou vodou, jsou 

upraveny ve vyhlášce č. 37/2001 Sb. [2, 18]. 

2.9 Provozní řád vodovodu 

 Každý vodovod pro veřejnou potřebu musí mít zpracován a schválen provozní řád, 

který nutno průběžně aktualizovat, podle toho, jak se systém vodovodu dostavuje a mění. 

Provozní řád zpracovává odborník, obvykle projektant stavby, dle TNV 75 5950. 

Základem pro jeho zpracování je vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních 

řádů a provozních řádů vodních děl, která vymezuje věcnou náplň i rozsah závazné části 

provozního řádu. Vlastník vodovodu jej předkládá ke schválení příslušnému vodoprávnímu 

úřadu po předchozím projednání s orgány bezpečnosti práce a hygienické služby. 
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 Podle provozního řádu se řídí obsluha a údržba vodárenského systému. Jeho plnění 

bývá předmětem smlouvy o provozování. Na plnění zásad provozního řádu dohlíží 

vlastník, který se stará nejen o jeho dodržování a aktualizaci v předepsaných termínech a 

při změnách [6]. 

 Vlastníku vodovodu, případně jeho smluvnímu provozovateli, ukládá zákon VaK v 

§ 5 zajistit vedení provozní dokumentace tedy i provozní deník, jehož obsah upřesňuje§ 

11 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění. Ten může mít klasickou 

písemnou podobu nebo může být veden formou počítačových záznamů zahrnujících 

technologické hodnoty z dálkově ovládaných objektů. 

2.10 Požadavky na kanalizace 

Požadavky na kanalizační řady je obdobné jako u vodovodů. Musí být 

naprojektovány s dostatečnou kapacitou pro nepřetržitý odvod a čištění odpadních vod a 

zároveň neovlivňovaly kvalitu životního prostředí. 

Kanalizace musí být dostatečně těsné a nesmí docházet k zamrzání. Pokud dochází 

ke křížení s vodovodními řady, musí být uloženy níže než vodovody. Uložení kanalizace 

pod vodovody má své opodstatnění a to takové, aby při technické poruše na kanalizaci 

nedošlo ke kontaminaci pitné vody [15, 16]. 

Cílem všech vyspělých zemí je zajistit vypouštění městských odpadních vod 

v takové kvalitě a množství, aby nebyla hrozbou pro obyvatele ani ekosystémy. Úroveň 

odvádění a likvidace městských odpadních vod je obrazem o technickém, ekonomickém, 

kulturním a sociálním stupni dané společnosti. 

K zajištění ochrany povrchových vod před znečišťováním způsobeným 

vypouštěním splaškových odpadních vod a biologicky odbouratelných průmyslových 

odpadních vod ve státech EU slouží Směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 

1991, o čištění městských odpadních vod. 

V článku 3 Směrnice říká, že členské státy zajistí, aby všechny aglomerace byly 

vybaveny stokovými soustavami městských odpadních vod. “Pokud není vybudování 

stokové soustavy vhodné buď proto, že by nepřineslo životnímu prostředí žádný užitek, 
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nebo proto, že by si vyžádalo příliš vysoké finanční náklady, použijí se individuální nebo 

jiné vyhovující systémy, které zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí„. 

Dobrého stavu povrchových vod je dosaženo v případě, že ekologický stav a 

chemický stav vod je přinejmenším „dobrý“. 

Povolení k vypouštění odpadních vod vydává vodoprávní úřad a je povinen 

přihlížet na dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. „ Při povolování 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné 

hodnoty jejich množství a znečistění. Přitom je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve 

vodním toku, ukazateli a hodnotami přípustného znečistění povrchových vod, ukazateli a 

přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami 

k vypouštění odpadních vod, které stanoví vláda nařízením [8] “. 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech k povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 

o citlivých oblastech je základním podkladem pro povolení vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací. 

2.11 Kanalizační řád 

Kanalizační řád vyjadřuje právní podstatu pro užívání stokové sítě a vytváří 

podklady k tomu, aby nebyla ohrožena jakost vod ve vodních tocích a provoz ČOV. 

Kanalizační řád má povinnost zpracovat nebo nechat zpracovat vlastníka vodovodu 

a kanalizace, popřípadě provozovatele a to dle vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

V kanalizačním řádu jsou zapracovány požadavky vodoprávního úřadu, určuje 

nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do 

recipientů nebo do veřejné kanalizace. Popisuje území, kde se stokové sítě nacházejí, jaké 

odpadní vody se v daném území vyprodukují. Pokud jsou odpadní vody vypouštěny do 

vodních toků, jsou zde vypsány jmenovitě do kterých a na kterých parc. číslech se 

nacházejí výustní objekty. 
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Výustní objekty jsou takové komory, kterými protékají odpadní vody. Výustní 

objekty jsou opatřeny těmito stavebními prvky: 

 opevnění dna a břehu v místě vyústění 

 v odůvodněných případech opevněním protilehlého břehu 

 konstrukce nesmí zasahovat do průtočného profilu recipientu 

 dno výustní stoky je dobré umístit 50 cm nade dnem toku 

 pokud by docházelo ke zpětnému toku, je dobré vybudovat před výustním objektem 

šachtu, ve které bude zpětná klapa a ta zajistí správný průtok [25] 

V kanalizačním řádu jsou dál uvedení producenti odpadních vod, tak splaškové 

vody, které jsou vyprodukovány obyvateli, tak i odpadní vody průmyslové. 

Jsou zde popisovány: 

 obsluha a údržba stokové sítě 

 provádění pravidelných kontrol kanalizačních šachtic, objektů, odvětrávání, 

čištění a odstraňování nánosů ze stokových sítí 

 četnost kontrol odlehčovacích komor, výpustních objektů, čerpacích stanic, 

kanalizačních přípojek 

 seznam ukazatelů s nejvyšší mírou znečištění odpadních vod [19] 

 opatření při haváriích a poruchách 

 kontroly odpadních vod a jejich objemů 

 které látky nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace 

[20] 

Provozovatel má v konečné fázi pravidelně aktualizovat kanalizační řád a dojde-li 

ke změně, je povinen informovat vlastníka kanalizace o těchto změnách. 
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3 HISTORICKÝ A SOUČASNÝ STAV VODÁRENSTVÍ, 

TENDENCE DALŠÍHO VÝVOJE V ČR 

Platné právní předpisy v ČR dlouhodobě řeší ochranu vod jako součást životního 

prostředí. Vedle těchto obecných předpisů existují speciální zákony právě pro oblast 

vodního hospodářství, vodních zdrojů a jejich ochrany. Z historického hlediska je možné 

připomenout např. zákon č. 71/1870 čes. z.z. o tom, kterak vodu lze užívati, sváděti a jí se 

brániti [49]. 

V průběhu 20. století již byla plně zásobována pitou vodou větší města, či obce. 

Nicméně po stránce organizační, byla od samotného počátku problematika zásobování a 

odkanalizování záležitostí výhradně měst a obcí. Dalším významným pokrokem ve 

vodárenství se stalo období po 2. světové válce. V souvislosti s politickým, ekonomickým 

a technickým vývojem, muselo dojít i k podstatné změně o provozování vodovodů a 

kanalizací. Tuto organizaci již nespravovala města, či obce, ale výhradně stát. Stát si zřídil 

organizaci KVS (krajský vodovodní systém), který dohlížel nad kvalitou pitné vody, 

dodávkou, ale i zajišťoval údržbu, či výměnu moderního potrubí a mnoho dalšího [11]. 

Česká republika prošla v letech 1993-1994 procesem privatizací státních podniků a 

bezúplatných převodů majetku na města a obce. 

V roce 1991 byl schválen zákon č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné 

osoby. V návaznosti na tento zákon Ministerstvo zemědělství ČR vypracovalo “ Zásady 

pro privatizaci státních podniků oboru veřejných vodovodů a kanalizací, které obsahovaly 

zásadní postřeh“ : 

„Expertízy zahraničních konzultačních firem a zkušenosti z provozu veřejných 

vodovodů a kanalizací v zemích vyspělé Evropy potvrzují výhody existence větších 

organizačních struktur, které jsou schopny pro uživatele, především občany, zajistit 

kvalitnější a levnější služby při provozu a rozvoji tohoto oboru“ [12]. 

 Tento privatizační projekt však vedl k rozdrobení 11 státních podniků na cca 40 

okresních VHS a více než 1 200 drobných provozovatelů s rozdílnou formou vlastnictví 

infrastruktury. 

I přes realizace privatizačních projektů VHS si stát ponechal vliv na základní chod 

VHS. Stát vytvořil kontrolní a regulační mechanismy pro chování VHS z hlediska ochrany 
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ŽP, vodních zdrojů, ekonomických nástrojů, koncepce rozvoje vodohospodářských 

systémů [12, 13].  

3.1 Organizační struktura vodárenství před rokem 1989 

 Obnova republiky po 2. světové válce zahrnovala opravy, ale i výstavbu nových 

vodních děl. 

 Byly započaty práce na Státním vodohospodářském plánu. 

 V r. 1953 byl zřízen úřad Ústřední správy vodního hospodářství za účelem 

centralizovat a kontrolovat vodárenské hospodářství. 

 Vodovody a kanalizace byly spravovány centrálním orgánem. Vzniklo 9 krajských 

a 2 Pražské vodohospodářské podniky. Všechny tyto podniky měly ryze státní 

charakter. 

3.2 Organizační struktura vodárenství po roce 1989 

 Změna politické orientace s sebou přinesla i změny pro strukturu vodárenských 

podniků. 

 Privatizace = odstátnění. Privatizoval se především majetek provozovatelský 

(pomocí kterého se zajišťuje provoz – zemní stroje, dopravní technika, laboratoře, 

vodoměry, technika k vyhledávání potrubí, garáže, kanceláře, odborné služby 

apod.). 

 Stěžejní formou privatizace byla velká privatizace. Obor vodovodů a kanalizací byl 

a je zásadní pro fungování společnosti – je veřejnou službou. Do r. 1993 fungovaly 

VaK, hlavní vodárenské společnosti byly lokalizovány do jednotlivých krajů, v 

okresech byly přítomny menší podniky, které byly krajským podnikům podřízeny. 

 Během r. 1993 byly privatizačními podniky rozdrobeny velké krajské podniky a 

vzniklo přibližně 41 okresních vodohospodářských společností a více než 1200 

drobných provozovatelů. 

 Na obce a města přešla majetková práva k tzv. infrastrukturnímu majetku (vodní 

zdroje, úpravny vody, vodojemy, řady a rozvodné sítě apod.), který dodnes zůstává 

(až na výjimky) v majetku obcí, případně jejich svazků. Svazky bylo nutno vytvořit 
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v případech, kdy šlo o tzv. nedělitelný majetek – vodárenskou soustavu, jejíž 

jednotlivé funkční části patřily dvěma a více obcím. 

 Fond národního majetku bezúplatně převedl majoritní podíl akcií na obce a města, 

čímž byl zabezpečen jejich rozhodující vliv na chod VaK. Zbytek akcií (cca 10%) byl 

prodán metodou kupónové privatizace. Aby bylo možné kontrolovat prodej a dění ve VaK 

tak, jak bylo stanoveno, bylo zavedeno omezení převoditelnosti akcií a ponechání akcie se 

zvláštními právy státu. 

V ČR se vytvořily 4 základní modely provozování, které ale mívají ještě řadu místních 

modifikací. 

 Oddílný model vychází ze zásady součinnosti dvou subjektů – vlastníka vodovodu 

(soustavy) a provozovatele, mezi kterými se uzavírá smluvní vztah. Provozovatel 

hospodaří na pronajatém majetku, vybírá vodné a stočné, jehož cenu schvaluje vlastník a 

platí vlastníkovi nájemné za užívání infrastruktury. Výnosy z vodného a stočného jsou 

příjmem provozovatele, který z nich hradí provozní náklady a tvoří přiměřený zisk. Je to 

nejčastější varianta provozního modelu v ČR (více než 65 % trhu), motivovaná snahou 

vystavit provozovatele co nejvíce tržnímu prostředí. 

 Smíšené vodohospodářské modely – Infrastrukturní majetek ve smíšeném 

modelu, je včetně provozovatelského majetku vlastněn i využíván jedním subjektem. 

Výhodou tohoto modelu je jednoznačná odpovědnost za stav majetku a poskytované 

služby, naproti tomu uplatnění tržních zásad je zde problematické. Smíšený model 

poskytuje v ČR zásobování pro necelých 20 % odběratelů. 

 Vlastnický model provozování - Obec či skupina obcí vytvoří společnost typu 

technických (komunálních) služeb, která se stará o provoz infrastruktury. Veřejný sektor 

(vlastník infrastruktury) je stoprocentním majitelem provozní společnosti. 

 Samostatné provozování - Samostatné provozování si zajišťují převážně nejmenší 

obce, které jsou schopny garantovat požadovanou technickou úroveň, pro kterou mají 

kvalifikovanou osobu, jakožto hlavní předpoklad pro získání Oprávnění k provozování 

vodovodu od krajského úřadu. Je to v ČR nejméně rozšířený model. 



Hrabalová Marcela: Provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR 

15 

2015 

3.3 Problematika privatizace vodáren 

V letech 1993 až 1994 převedl stát na města a obce bezúplatně majetek státních 

vodáren. Obce založily okresní městské vodárny, které vlastnily vodárenské sítě a přes ně 

prodávaly vodu. Peníze inkasované za vodné a stočné od lidí končily zpět ve vodárenském 

odvětví, protože výnosy z prodeje vody sloužily prioritně na pokrytí nákladů a na obnovu a 

rozvoj infrastruktury [6].  

Během let 1996 – 2006 se do pozice subjektů prodávajících vodu postupně 

dostávaly nadnárodní koncerny. Umožnila to nezralost zastupitelů, postup organizované 

skupiny osob jednajících pro koncerny a zejména ochota některých zastupitelů 

„kooperovat“ s koncerny.  

Nejdůležitější roli hráli zastupitelé velkých měst, kteří působili v zastupitelstvu 

města a současně v orgánech městské vodárny. Byli informováni a věděli, že sliby 

koncernů jsou nereálné. Ostatní zastupitelé jim věřili a bez znalosti oboru nebyli schopni 

argumentovat proti slibům přinášející „sladké zítřky“ v podobě růstu cen vodného a 

stočného o inflaci, příchodu strategického investora s penězi a know-how, který zajistí 

dotace na investice z EU a bude investovat na místo obcí. 

Pro smysluplné porovnání vodáren je nutné, aby srovnání zahrnovalo nejméně čtyř 

nejdůležitější, vzájemně se ovlivňující ukazatelů.  

 Zisky tvořící zdroje na obnovu infrastruktury nebo na výplatu dividend  

 Přerozdělení zisků z vodného a stočného v rámci provozních modelů  

 Objemy majetku, který vodárna obnovuje  

 Fakturovaná výše vodného a stočného, která vytváří zdroje pro tvorbu 

zisků  

Zisky z vodného a stočného jsou kromě odpisů jediným zdrojem financí, který 

slouží k obnově a budování infrastruktury. Legislativa zajišťuje prodejci vody právo 

kalkulovat do vodného a stočného kalkulační zisk, který je počítán % z tzv. úplných 

vlastních nákladů (ÚVN).  

V případě smíšené vodárny inkasuje zisky vodárna, která je může investovat do 

infrastruktury. V případě provozních modelů s koncerny je inkasuje právě a jen soukromý 
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prodejce vody, který není vlastník infrastruktury a financovat nákladné investice do 

infrastruktury nemusí.  

Ve vodárenství platí, že zisky tvoří platby lidí za vodné a stočné. Legislativa 

zajišťuje prodejci vody právo kalkulovat do ceny vody kalkulační zisk, který je počítán % 

z úplných vlastních nákladů (ÚVN). V případě provozních modelů je inkasuje koncern, 

který není vlastník infrastruktury a nefinancuje nákladné investice do infrastruktury. 

Pohled na ekonomickou výhodnost smluv s koncernem dává porovnání dosahovaných 

zisků prodejce vody a vlastníka infrastruktury.  

 Bez ohledu na to, zda městská vodárna prodává vodu sama nebo má uzavřenu 

smlouvu o provozování s koncernem, měla by zajistit finance minimálně ve výši 

zajišťující obnovu jejího majetku. V opačném případě nebudou obce schopny plnit 

zákonné povinnosti v oblasti zásobování vodou.  

 Vlastní zdroje, které má vodárna k dispozici pro obnovu infrastruktury jsou dány. 

Jde o odpisy a zisky z provozování infrastruktury, případně zdroje z vedlejší 

činnosti, které jsou vesměs zanedbatelné.  

 V případě uzavření provozní smlouvy městská vodárna přichází o právo inkasovat 

zisky z vodného a stočného. Jako zdroj příjmu získává nájemné, které je stanoveno 

smluvně. 

3.4 Privatizace velkých a výnosných společností 

 Byla zvolena oddílná forma provozní a vlastnická, akciový podíl z provozních 

společností byl uvolněn k přímému prodeji či veřejné soutěži. 

 Možnost účasti v soutěži o akcie provozních společností byla impulzem pro vstup 

zahraničních firem (SmVaK). 

 Do českého prostředí postupně proniklo několik světově významných společností 

VeoliaWater, Ondeo Services, EnergieAG Bohemia, Aqualia…) 

 Mezi prvními byla francouzská firma Lyonnaise des Eaux (součást Suez 

Environnement). Vodárenská divize pro ČR se jmenuje ONDEO Services CZ. 
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Obrázek 1 Model privatizace velkých výnosných společností 

3.4.1 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je největší 

vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední 

firmy na vodárenském trhu ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody 

spolu s odváděním a čištěním odpadních vod. 

 Společnost dodává vodu více než milionu lidí hlavně na Frýdecko-Místecku, 

Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku a také do pohraniční oblasti Polska. 

 Od vzniku akciové společnosti v roce 1992, kdy se držiteli rozhodujícího podílu 

akcií stala města a obce regionu, došlo k několika změnám vlastnické struktury. 

 Od roku 1999 do 25. 2. 2004 byla majoritním akcionářem společnosti anglická 

vodárenská společnost ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED. 

26. 2. 2004 nabyla majoritní podíl akcií ve společnosti WATERFALL HOLDING 

B.V., a od 1. 7. 2006 do 2. 12. 2009 byla majoritním akcionářem španělská 

vodárenská společnost Aqualia gestión integral del agua, S.A. (100% dceřiná 

společnost koncernu FCC specializujícího se na stavebnictví a provoz komunálních 

služeb). Aqualia je třetí největší vodárenskou firmou na světě. Působí v 17 zemích 
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a dodává vodu více než 30 milionům lidí. Podíl v SmVaK koupila od Penty v roce 

2006. 

 Od 2. 12. 2009 je majoritním akcionářem španělská společnost AQUALIA CZECH 

S.L. s podílem na hlasovacích právech společnosti ve výši 98,68 %.  

 2013 Japonská fa Mitsui prostřednictvím své nově vzniklé dceřiné společnosti Mit 

Infrastructure Europe Limited ("MIE"), získá 49% Aqualia Czech, SL, holdingové 

společnosti SmVaK a bude se podílet na provozu a řízení SmVaK na českém 

trhu. Kromě toho prostřednictvím MIE Mitsui získá 49% podíl ve firmě Aqualia 

infraestructuras inženýring, s.r.o., což je společnost specializující se na 

projektování a výstavbu vodních a odpadních zařízení, jakož i laboratorní služby 

převážně pro SmVaK [52].  

 

Obrázek 2 Schéma vlastnické struktury [52] 

 

3.4.2 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) 

 Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., vznikla v roce 1992 privatizací 

tehdejšího státního podniku Severomoravské vodovody a kanalizace bez 

následných vzájemně vlastnických vztahů. V roce 1993 vstoupila do akciové 
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společnosti francouzská společnost SUEZ, která je dnes majoritním akcionářem. 

Dalším velkým akcionářem je statutární město Ostrava. 

 OVAK zásobuje 316 tisíc obyvatel města Ostravy kvalitní pitnou vodou. 70 

% vody je nakupováno od SmVaK Ostrava a.s.. Jedná se o vody povrchové, které 

pochází z přehrad Moravskoslezského kraje. Zbývajících 30 % pokrývá vlastní 

výroba z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční 

produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 8 mil. m
3
 vody [6]. 

3.5 Vodovody a kanalizace obecně 

Už v 80. letech VH cítilo, že každoroční nárůst spotřeby pitné vody může mít 

negativní dopad na ŽP. Dopad takový, že podzemní zdroje vody nejsou nevyčerpatelné a 

k dalšímu jejímu nárůstu brání značná roztříštěnost těchto zdrojů.  Kapacitu podzemních, 

ale i povrchových vod ovlivňují nejen atmosférické srážky. Neustále se měnící klima, 

budování nových měst, průmyslových zón, či podniků, má negativní vliv na snížení 

množství podzemních, ale i povrchových vod. Proto v 80. letech byl rovněž kladen důraz 

na zlepšení kvality odpadních vod, tak, aby vodní toky byly čistější. Nicméně až do 

devadesátých let byly udělovány výjimky pro vypouštění odpadních vod do toků a to bez 

jakéhokoliv předčištění. Naštěstí tyto výjimky byly zrušeny na základě nového zákona o 

vodách 138/73 Sb., kdy došlo k výstavbě a intenzifikaci ČOV a začal být brán veliký ohled 

na zlepšení kvality ŽP.  

Bohužel ne všechny firmy, či podniky mají nejmodernější technologie, a pokud 

jsou hodnoty vypouštěných vod překročeny na základě povolení vodohospodářskými 

orgány, má znečišťovatel povinnost je zaplatit. 

V dřívější době se mnoho do vodohospodářské infrastruktury neinvestovalo. Nízké 

náklady vkládány do obnovy inženýrských sítí, jak vodovodních, tak i kanalizačních, se 

odrazilo ve značných ztrátách, především na vodovodních řadech. Ztráty způsobovaly 

hlavně netěsnost spojů a překročená životnost trubního vedení [51]. 

Za rok 2013 Český statistický úřad shromáždil údaje o VaK. Tyto údaje byly 

pořízeny na základě výkazů z 1.379 zpravodajských jednotek („262 profesionálních 

provozovatelů a 1.117 obcí, které si samy zajišťují provozování vodohospodářské 

infrastruktury“) [7]. 
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3.6 Souhrnné údaje o vodovodech 

Mezi nejvýznamnější odběratele vody v ČR patří vodárenské společnosti. V roce 

2013 se celkem vyrobilo 600,2 mil. m ³vody, z čehož bylo 593,6 mil. m³ určeno k realizaci 

a 471,8 mil. m³ tvořila pitná voda. Z uvedených údajů v tabulce č. 1 je patrné, že od roku 

2007 klesá množství fakturované pitné vody. 

Tento pokles zaznamenává nejen snížení spotřeby vody, v důsledku rozšiřování 

úsporných spotřebičů, na jednoho obyvatele, ale i snižování ztrát pitné vody ve 

vodovodních řadech [50]. 

3.6.1 Stanovení spotřeby vody - vysvětlení pojmů k tabulce č. 1 

Stanovení spotřeby vody, je množství vody, udané za časovou jednotku potřebné ve 

zdroji pro zajištění dodávky vody pro odběratele. Při stanovení potřeby vody se vychází 

z těchto podkladů: 

 analýza a aktualizace územního plánu, strategického plánu, počtu obyvatel 

 konzultace projektanta s provozovatelem, zadavatelem, vlastníkem 

 vývoj počtu obyvatel, předpokládaný výhled potřeby vody 

 vliv lokality – vesnice, zástavba, rekreační objekty a podobně 

 analýza stávajícího stavu- specifická spotřeba vody na jednoho obyvatele, 

nebo na jednotku výrobního, či nevýrobního procesu 

 

Z uvedených údajů vychází výhledová specifická potřeba vody (1 obyv./1 den), 

která se  stanoví na  základě analýzy spotřeby vody fakturované  ve  spotřebišti. Dále  je  

nutné  stanovit výhledový počet zásobovaných obyvatel a bilanční analýzu spotřeby vody 

(tj. množství vody skutečně  odebrané z vodovodního  zařízení za určité  časové  období) 

zpracovává provozovatel z provozní evidence a vyhodnocuje skutečné spotřeby vody za 

určitý časový úsek [9]. 
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 Vybrané specifické spotřeby vody:   

 specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci (1 obyv./1den) 

 specifická spotřeba vody fakturovaná celkem (1 obyv./1den) 

 specifická spotřeba vody fakturovaná domácnostem (1 obyv./1den) 

 specifická spotřeba vody fakturovaná ostatním odběratelům (1 obyv./ 1den) 

Obyvatelé střední stav: počet obyvatel daného území v okamžiku, který byl zvolen 

za střed sledovaného období. Za střed obyvatelstva v kalendářním roce je v ČR považován 

počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku [9]. 

Ztráty vody na 1 km řadu: jsou to bilanční údaje, což jsou ztráty vody na 1 kilometr 

přepočtené délky vodovodního řadu, způsobené například špatnou netěsností spojů potrubí, 

dále únikem vody při haváriích, ztráty vzniklé nepřesností vodoměrů, ztráty způsobené 

odcizením vodoměrů a podobně [10]. 

 

 

Tabulka 1 Zásobování vodou z vodovodů v letech 1989 a 2007-2013 [7] 
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3.7 Souhrnné údaje o kanalizacích 

Na kanalizační řady bylo v roce 2013 napojeno 8.705 mil. obyvatel, tj. 82,8 % 

obyvatel ČR. Dle uvedených údajů v tabulce č. 2 bylo do kanalizací vypuštěno 455,3 mil. 

m
3 

odpadních vod. Důsledkem snižování odběrů pitné vody se změnil charakter průmyslu a 

došlo tedy k lepšímu využívání nakoupených vod (zaokruhování ve výrobním cyklu, nebo 

několikanásobné použití vod) a tím k snížení množství vypouštěných odpadních vod [7]. 

Ukazatel 
Měrná 

jednotka 

Rok 

1989 2007 2008 2009 2010 2011 2012    2013 

Obyvatelé 

(střední 

stav) 

tis. obyv. 10 364 10 323 10 430 10 491 10 517 10 495 10 509 10 511 

Obyv. 

bydlící v 

domech 

připojených 

na 

kanalizaci 

tis. obyv. 7 501 8 344 8 459 8 530 8 613 8 672 8 674 8 705 

% 72,4 80,8 81,1 81,3 81,9 82,6 82,5 82,8 

Vypouštěné 

odp. vody 

do 

kanalizace 

celkem 

mil. m3 878 519,3 508,9 496,4 490,3 487,6 473,2 455,3 

% 100,0 59,2 58,0 56,6 55,9 55,5 53,9 51,9 

Čištěné 

odpadní 

vody včetně 

srážkových 

mil. m3 897,4* 841,2 807,5 842,9 957,9 870,9 836,7 912,3 

Čištěné 

odpadní 

vody celkem 

bez vod 

srážkových 

mil. m3 627,0 497,6 485 472,7 471,5 472,2 459,4 443,4 

% 100,0 79,4 77,4 75,4 75,2 75,3 73,3 70,6 

Podíl 

čištěných 

odpadních 

vod (bez 

zpoplatněný

ch vod 

srážkových) 

z vod 

vypouštěnýc

h do 

kanalizace 

% 71,5 95,8 95,3 95,2 96,2 96,8 97,1 97,4 

Poznámka - * údaje za vodovody hlavních provozovatelů 

Tabulka 2 Odvádění a vyčištění odpadních vod z kanalizací v letech 1989 a 2007-2013 [7] 
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4 POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD ZÁKLADNÍCH VARIANT 

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

Provozování vodovodů nebo kanalizací může provozovat vlastník těchto sítí nebo 

může vlastník uzavřít smlouvu na provozování s fyzickou nebo právnickou osobou, která 

má k provozování oprávnění dle platných předpisů. 

Pokud vlastník vodovodů nebo kanalizací uzavře smlouvu s provozovatelem na 

provozování, může v této smlouvě přenést některé práva a povinností na provozovatele. 

Výhodou provozování inženýrských sítí provozovatelem může být: 

 provoz a údržba vodohospodářské infrastruktury 

 odvádění odpadních vod a dodávka pitné vody odběratelům 

 vedení majetkové a provozní evidence s odesláním na vodoprávní úřad 

 výpočet kalkulace vodného a stočného 

 zpracování a aktualizování plánu financování a obnovy 

 provádění zásahu do inženýrských sítí za účelem udržení plynulého provozu 

 zajišťování odstranění poruch a havárií 

 účtování náhrad hrazených odběrateli s protizákonným vypouštěním odpadních vod 

nebo odběru vody 

 vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím pro stavební řízení 

V případě, že vlastník uzavře s provozovatelem smlouvu o nájmu a provozování, 

tak k výše uvedeným povinnostem mohou být přidány: 

 hrazení nákladů na údržbu pronajatého zařízení 

 hrazení nájmu vlastníkům vodovodů nebo kanalizací 

 provádění oprav do určité výše za každý jednotlivý případ 

Nevýhodou provozovaných vodovodů nebo kanalizací provozovatelem je 

především pro vlastníka to, že zisk z vodného a stočného obdrží provozovatel, ale vlastník 

ve většině případů, hradí náklady na obnovu vodárenské infrastruktury. 

Na druhé straně riziko provozovatele je v případě, že nastane pokles příjmů 

z fakturovaného vodného nebo stočného. Vlastník provozovaných řadů neposkytne 

finanční náhradu [21]. 
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5 PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ NEBO 

VLASTNÍKŮ 

Především je třeba si uvědomit, že inženýrské sítě slouží pro „veřejnou potřebu“ a 

žádný vlastník nebo provozovatel nemá v úmyslu nijak omezovat vlastníky pozemků. 

V důsledku provádění kontrol, čištění a oprav, musí v některých případech vstupovat na 

cizí pozemky, a to si někteří vlastníci pozemků neuvědomují [3]. 

U prováděných nových staveb jsou zřizovány věcná břemena, „na zřizování 

služebností pro realizaci vodovodů a kanalizací na věcných pozemcích“ [23]. Na základě 

zřízení věcných břemen má vlastník nebo provozovatel právo vést inženýrské sítě. 

Před vstupem na cizí pozemky, musí vlastník nebo provozovatel vlastníkovi 

pozemku tento vstup předem písemně oznámit. 

Pokud v rámci oprav a údržby je proveden zásah v cizím pozemku, je povinen 

vlastník nebo provozovatel uvést pozemek do původního stavu. Totéž pokud opravou nebo 

údržbou vznikne omezení užívání nebo „majetková újma“, mají vlastníci pozemků právo 

na náhradu [3]. 

V rámci údržby inženýrských sítí se provádí monitoring. Monitoring neboli 

kamerová zkouška je velmi dobrým pomocníkem pro zjišťování stavu vodovodů nebo 

kanalizací. Monitoring kanalizací se provádí daleko častěji než monitoring vodovodů a to 

proto, že voda není tak agresivní a ve vodovodech dochází ke korozi nebo zanesení 

vápenato - hořečnatými inkrusty [45]. 

Pro monitoring vodovodních řadů se využívá sledování veličin jako rychlost 

průtoků, tlak, měření množství vody protečené. Použití kamerového systému u vodovodů 

je omezen profilem potrubí a nutnosti odstavení kamerované části vodovodního potrubí a 

tak přerušení dodávky pitné vody k odběratelům [39]. 

Pokud by se prováděl monitoring vodovodů, před opětovným uvedením do provozu 

by bylo nutné provést proplach a hygienizaci tohoto potrubí. U kanalizací proplachy a 

odstavení potrubí z provozu není zapotřebí. 

 

Naproti tomu u kanalizačních řadů se provádí kamerové zkoušky zcela běžně. 

V kanalizačních potrubích se nachází agresivní prostředí, které má negativní vliv na trubní 
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materiál, jedná se především o výpary, rozkládající se organické hmoty, průmyslové 

odpadní vody s toxickými látkami ovlivňující celistvost a pevnost betonových konstrukcí. 

 

Obrázek 3 Videoinspekční systém Wöhler VIS 250 [34] 

Dalším aspektem monitoringu je zjištění netěsnosti spojů, případné problémy 

v místě napojení kanalizačních přípojek, stupeň zanesení, zjištění aktuálního stavu potrubí 

a naplánování oprav nebo rekonstrukcí [38]. 

U nových vybudovaných řadů se provádí monitoring po dokončení díla, z důvodu, 

aby se odkryly případné závady, aby byl ověřený spád a kvalita použitého materiálu na 

potrubí [24]. 

K dalším povinnostem vlastníka inženýrských sítí patří uzavřít na vodovody nebo 

kanalizace, pokud provozně souvisejí s jiným vlastníkem „dohoda o úpravě vzájemných 

práv a povinností vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících“ [3]. 

V této dohodě jsou uvedeni jednotliví vlastníci vodovodů nebo kanalizací, 

prohlášení o vlastnictví VaK, jednotlivé názvy stok, doložení kolaudačního souhlasu nebo 

potvrzení o existenci stavby, práva a povinnosti účastníků dohody a to: 

 obecné, ve kterých se uvádí prohlášení, že účastníci dohody jsou vzájemně 

propojeni. Budou společně komunikovat v záležitostech, které mohou mít 

vliv na plynulý provoz zařízení 

 technické, zde se prohlašuje, že obě smluvní strany dohody budou 

dodržovat kanalizační řád, stanoví, kdo bude aktualizovat tento řád a 

předávat informace o aktualizaci druhé straně. Zavazují se zde, že budou 
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spolupracovat, aby byl dodržen plynulý provoz pro odvod odpadní vody 

nebo dodávku pitné vody. 

 finanční – zde je popsáno jakým způsobem bude účtováno vodné a stočné 

odběratelům. 

Dále v dohodách musí být stanovena místa a způsob určování množství převzatých 

odpadních vod nebo množství vody předané. Je zapotřebí, aby zde byl stanoven způsob 

odvádění a čištění odpadních vod a způsob dodávky pitné vody, smluvní sankce, ostatní 

ujednání a závěrečné ustanovení [3]. 

5.1 Majetková a provozní evidence 

Předávání vybraných údajů majetkové a provozní evidence vodoprávním úřadům, 

mají za povinnost předávat vlastníci nebo provozovatelé inženýrských sítí (pokud tuto 

povinnost mají uvedenou ve smlouvě o provozování). 

5.1.1 Majetková evidence 

Majetkovou evidenci vlastník nebo provozovatel zpracovává na jednotlivé 

vodovody a kanalizace samostatně. Tato evidence je zpracovává vždy do 28. 2. každého 

roku za předešlý rok. Každý jednotlivý vodovod nebo kanalizace má své identifikační číslo 

(IČME). V IČME je uvedeno číslo vodoprávního úřadu do kterého tyto řady dle 

katastrálního území patří. Vodoprávní úřady mají povinnost tyto údaje dále předávat 

Ministerstvu zemědělství a to do konce června daného roku. 

V jednotlivé majetkové evidenci vodovodů se uvádí: 

 název vodovodu 

 název obce 

 katastrální území rozvodné vodovodní sítě 

 zda se jedná o vlastní vodní zdroj nebo o vodu převzatou 

 název stavby pro úpravu vody 

 počet napojených obyvatel na vodovod 
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 délka, dimenze řadu 

 počet napojených vodovodních přípojek 

 hodnota majetku daného řadu [3] 

Majetková evidence kanalizací obsahuje údaje podobné jako u vodovodů s rozdílem, že se 

uvádí: 

 typ vypouštění odpadních vod 

 povolené množství vypouštěných odpadních vod 

 zařazení stokové sítě 

5.1.2 Provozní evidence 

V provozní evidenci se uvádějí provozní informace VaK, jakými jsou: vlastník a 

provozovatel sítí, název sítí, identifikační číslo a bilanční údaje. 

V bilančních údajích u vodovodů se uvádí: 

 množství vyrobené, převzaté a vody fakturované dodané do domácností a 

do ostatních subjektů 

 množství vody nefakturované, které mohou vzniknout ztrátou v trubním 

vedení 

 délka potrubí 

 množství míst, kde se provádí kontrolní odběry 

 počet rozborů pitné vody 

 hodnota majetku 

 cena za vodu dodanou 

 počet poruch na vodovodním potrubí v daném roce  
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V bilančních údajích u kanalizací se uvádí: 

 počet obyvatel, kteří jsou napojeni buď na řad, který je ukončen ČOV nebo 

na řad, který ústí do recipientů 

 u řadů ústících do recipientů se uvádí počet provedených odběrů vzorků 

odpadních vod a počet nevyhovujících provedených vzorků. Nevyhovující 

vzorky se zjistí na základě porovnání s povolením vypouštěných odpadních 

vod, které povoluje vodoprávní úřad 

 hodnota majetku 

 cena za vodu odvedenou [3] 
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6 PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELŮ 

Odběratel je vlastník pozemku, nebo stavby, které je připojená na vodovod či 

kanalizaci. Mezi nejdůležitější povinnost, kterou mají odběratelé je to, aby šetřily 

přírodním zdrojem, tedy vodou. Chrání se nejen zdroj sladké vody, která je nezbytností pro 

zachování přírodního zdroje pro další generace, ale taktéž peníze. 

 odběratel je povinen prokázat toto vlastnictví 

 k ochraně vodovodních řádů a kanalizačních stok musejí být vymezeny 

ochranná pásma (prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řádů a 

kanalizačních stok, které zajišťují jejich provozuschopnost) 

 každá nemovitost musí mít vybudovanou vodoměrnou šachtu, která je 

součástí vnitřního vodovodního potrubí a zřizuje se podle podmínek 

dodavatele na náklady odběratele. Šachta musí být tedy umístěna nejlépe na 

pozemku vlastníka a musí být technicky zabezpečena nejen proti vnikání 

vody, plynů a nečistot, ale taktéž musí být odvodněná, větratelná a bezpečně 

přístupná 

 každá připojená nemovitost je osazena jedním samostatným vodoměrem, 

který je ale ve vlastnictví dodavatele 

 vodoměr musí být zabezpečený, přístupný, odvodněný a musí splňovat 

technické podmínky připojení  

 před uzavřením smlouvy musí odběratel poskytnout dodavateli potřebou 

majetkovou a technickou dokumentaci. Součástí je i rozdělení spotřeby 

vody pro domácnost a jiné zařízení související s dodávkou pitné vody a 

odvádění odpadních vod. 

 odběratel má povinnost do 15 dnů ohlásit jakoukoliv změnu týkající se 

smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem 

 odběratel je povinen dodavateli umožnit přistup k přípojce a měřidlu 

 odběratel je povinen chránit měřidlo a přípojku proti poškození a jakékoliv 

závady nahlásit co v nejkratším možném termínu dodavateli 

 jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustné 
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 poškození měřidla je hodnoceno jako zásadní porušení smlouvy a z toho 

vyplývají další sankce 

 odběratel může na své náklady zřídit kontrolní vodoměr, ale nemá vliv na 

odpočet množství spotřebované vody dodané dodavatelem 

 odběratel je povinen pro zprovoznění přípojky splnit technické podmínky 

k připojení a vodovodní a kanalizační standarty určené dodavatelem 

 ukončení odběru/vypouštění odpadních vod je odběratel povinen písemně 

zaslat žádost dodavateli nejméně 5 dní předem a umožnit dodavateli přistup 

k měřícímu zařízení, uzávěrům, vodovodní šachty. 

 smluvní vztah končí až do ukončení smlouvy, nebo převedením odběru na 

jiného odběratele 

 odběratel je povinen zaplatit všechny své závazky do doby ukončení 

smlouvy, nebo převedením na jiného odběratele [35] 

 

6.1 Kontrola kvality pitné vody 

Pitná voda nesmí svým složením ohrožovat veřejné zdraví. Přesné limity a složení 

je dáno vyhláškou č. 252/2004 Sb. Jsou to mikrobiologické a biologické ukazatelé, 

fyzikální, chemické, organoleptické ukazatelé. Za kvalitu pitné vody je zodpovědný 

dodavatel, který podle výše uvedené vyhlášky musí dodržovat četnost kontrol a 

laboratorních rozborů. Místem odběru ke kontrole kvality pitné vody je v místě uvnitř 

budovy, nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro 

lidskou spotřebu.  

6.2 Reklamace dodávky pitné vody a jakosti  

Reklamace dodávky pitné vody a jakosti se řídí stejně jako při reklamaci běžného 

výrobku. Součásti uzavření smlouvy o dodávce pitné vody mezi odběratelem a 

dodavatelem je i reklamační řád, kde musí být jasně napsáno, kde, do kolika hodin, na 

koho se můžeme obrátit v případě reklamace. Reklamací se rozumí zápach vody, zákal, 

barva a podobně a musí být reklamováno do 24 hodin. Na základě popisu musí dodavatel 
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pitné vody rozhodnout, zdali provede kontrolní odběr. Pokud tento kontrolní odběr 

nastane, tak do 24 hodin musí dodavatel zajistit odběr vzorku a předat ho do akreditované 

laboratoře. 
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7 METODY A HODNOCENÍ KVALITY HOSPODÁŘSKÝCH 

SLUŽEB 

Vyhodnotit kvalitu vodohospodářských služeb není vůbec jednoduché a to jak 

z pohledu odběratele, tak provozovatele. V současné době má však jasný požadavek EU, 

kdy se musí deklarovat kvalita služeb nejen u vodohospodářských služeb. Najít řešení je 

však otázkou, do jaké míry, jsme schopni najít řešení a hodnocení služeb. Tato kvalita by 

měla být na úrovni best practice (nejlepší praxe).  

Je několik možností, jaké metody a hodnocení kvality by se dalo použít. A to: 

benchmarking, ISO 9000, ISO 14001, legislativní nařízení, model EFQM. 

7.1 Model EFQM 

Model EFQM (European Foundation for QualityManagement = Evropská nadace 

pro kvalitu managementu). Tento model je velice rozšířen ve všech větších, mezinárodních 

firmách po celé Evropě. Představuje komplexní analýzu organizace a všechny její procesy, 

činností, které nemůžou poskytnout žádné statické modely, jako jsou například normy ISO, 

či legislativní nařízení. Poskytuje tedy unikátní platformu pro organizaci tak, aby se mohly 

vzájemně učit a zlepšovat svoji výkonnost [30], [42]. 

ERQM Model vychází z evropského konceptu managementu kvality (TQM) a je 

založen na devíti hlavních kritérií. Prvních pět kritérií je o tom, jaké jsou zásady, nástroje a 

návody, jak dosáhnout nadprůměrných výsledků. Zbylé čtyři kritéria jsou o loajalitě 

zákazníků, zaměstnanců, motivaci, zlepšování se osobnosti. Je to dlouhodobá cesta 

k uspokojení zákazníka, doprovázenou trvalým zlepšováním i dalšími uvedenými principy 

[33], [41]. 

 

7.2 Benchmarking 

Benchmarking je obecně metoda, která hledá nejlepší možné způsoby postupů, 

který mají jediný cíl a to, dosáhnout vynikajících výsledků.  Záměrem benchmarkingu je 

stanovit si cíle, které by pomohly organizaci nastartovat proces zlepšení. Cílem mohou být 

lepší hodnocení zákazníků s dodávkou pitné vody, nebo jeho složení, ale taktéž úspory 

nákladů na provoz, či zlepšení konkurenceschopnosti. Tuto metodu by měl provádět 
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odborný člověk nejen přes marketing, ale i přes vodohospodářské služby. Je to sice 

poměrné nákladná a zdlouhavá metoda, nicméně v praxi je velice oblíbená a nejčastěji 

používaná [27], [40]. 

7.3 ISO 9000 a ISO 14001 

Tak jako každý podnikatel, tak firma chtějí trvale dosáhnout dlouhodobě a 

udržitelné prosperity. Bez marketingového oddělení by významná firma, společnost 

nemohla existovat. Jejich pomůckou pro prosperitu jsou dvě důležité normy a to ISO 9000 

(management jakosti) a ISO 14001 (environmentální management) [43], [44]. 

 V ISO 9000 bylo identifikováno osm zásad managementu kvality, které může 

vrcholové vedení používat pro vedení organizace ke zvýšené výkonnosti. Jsou to tyto 

body: 

 zaměření na zákazníka 

 vedení a řízení lidí 

 zapojení lidí 

 procesní přístup 

 systémový přístup k managementu 

 neustále zlepšování 

 přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

 vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy [28] 

ISO 14001 je mezinárodní norma, které je založena na metodologii známé jako 

Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA).  

 Plánuj: stanov si cíle a procesy k dosažení výsledků 

 Dělej: uplatňuj procesy 

 Kontroluj: monitoruj a měř procesy a podávej zprávy o výsledních 

 Jednej: prováděj opatření pro neustále zlepšování [29]  
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8 VODNÉ A STOČNÉ 

Cena vody je v ČR usměrňována. Způsob stanovení ceny vodného a stočného 

definuje Cenový výměr Ministerstva financí. Pro tvorbu ceny jsou důležité tři základní 

položky – oprávněné náklady, přiměřený zisk kalkulovaný k ÚVN a kalkulovaný objem 

vody dodané a vyčištěné.  

ČR na rozdíl od jiných zemí stále naplňuje princip doporučený Světovou 

zdravotnickou organizací a Světovou bankou, který upozorňuje na to, že ceny vodného a 

stočného by měly zůstat sociálně únosné. V praxi to znamená, že výdaje domácností za 

vodu nesmějí překračovat 2 procenta jejich hrubého příjmu. 

• Průměrná cena vodného a stočného ve 266 významných městech světa, 

sledovaných v rámci průzkumu GWI 2009, činí 1,89 USD/m
3
. 

• Zemí s bezkonkurenčně nejvyšší cenou vody na světě zůstává nadále 

Dánsko. Sazba za m
3
 zde po nárůstu ve výši 4,1 % za sledované období činí 8,83 

USD. 

• V České republice došlo v období od června 2008 do června 2009 k navýšení cen 

vodného a stočného o 6,4 %. Současná sazba za m
3
 zde činí 3,18 USD k roku 2009. 

• Vodné a stočné obecně řadíme do ekonomického subjektu a je to dáno zákonem č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 20.   

Vodné tedy vzniká na základě toho, že pitná voda vtéká do potrubí napojeného za 

vodoměrem. Není-li na potrubí osazen fakturační vodoměr, vzniká již vtokem do vnitřního 

uzávěru přípojného pozemku, či stavby, nebo hydrantu.  Obecně lze tedy říct, že vodné je 

cena za pitnou vodu a její dodávku.  

Stočné vzniká v okamžiku, kdy odpadní voda vtéká do kanalizace. Stočné je tedy 

cena za odvádění odpadní vody a její následné čistění, popřípadě jiné zneškodňování 

odpadních vod [46]. 

Vodné a stočné se fakturuje jednou ročně. Ve faktuře bývají uvedeny tyto údaje: 

 základní platba za spotřebované množství vody 

 celkově uhrazené zálohy 
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 výsledná částka doplatku či přeplatku 

Je-li v průběhu roku z nějakého důvodu měněn vodoměr, oba stavy vodoměrů 

budou na faktuře uvedeny. 

Volné a stočné se skládá z jednosložkové nebo dvousložkové formy  

8.1 Jednosložková forma 

Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů a množství 

odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod. Vyhláška z roku 

2001 stanovuje maximální roční sazbu vodného pro nejmenší vodoměry ve výši ceny za 30 

m³ vody.  

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 [31], [47]. 

8.2 Dvousložková forma 

Dvousložková forma je kompletní cena za množství odebrané vody, nebo 

vypouštění odpadních, či srážkových vod a zárovně je to pevná složka stanovená 

v závislosti na kapacitě vodoměrů, profilu přípojky, nebo ročního množství odebrané vody. 

Dvousložková cena tedy umožňuje spravedlivěji rozdělit náklady na provozování 

vodovodní a kanalizační sítě mezi jednotlivé odběratele. Dvousložková cena je tedy 

vytvořena z: 

 paušální částky za připojení k síti vlastníka 

 pohyblivé složky vodného a stočného 

O úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě včetně druhu stanovení 

pevné složky může také rozhodnout nejvyšší orgán právnické osoby, která je vlastníkem 

vodovodů a kanalizací [32], [48]. 
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8.3 Porovnání cen dle jednotlivých vlastníků a provozovatelů 

Vlastník nebo provozovatel vodovodů a kanalizací má za povinnost, dle zákona č. 

274/2001 Sb., provádět „Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových 

předpisů pro vodné a stočné.“  

Uvedené vyúčtování je povinné odesílat vždy k 30. 4. daného roku a to 

v elektronické podobě na Ministerstvo zemědělství. V tomto celkovém vyúčtování jsou 

vypočteny ceny pro vodné a stočné v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Obrázek 4 Přehled provozovatelů VaK za rok 2011 

 

Do cen pro vodné a stočné může vlastník nebo provozovatel započítávat nákladové 

položky, které tvoří tuto cenu. 

Mezi náklady si může započítat: 

 surovou vodu (podzemní, povrchovou) 

 chemikálie 

 elektrická energie, ostatní energie 

 mzdy 

 opravy a nájem infrastrukturovaného majetku 
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 poplatky za vypouštění odpadních vod 

 ostatní náklady 

 Odpisy a finance do obnovy infrastrukturovaného majetku atd. 

 

Samozřejmě, že veškeré oprávněné náklady musí být při případné kontrole 

doloženy. Rovněž vlastník nebo provozovatel musí mít zpracovaný výpočet přiměřeného 

zisku a použitého kapitálu. Výpočet přiměřeného zisku je uveden v cenovém věstníku 

Ministerstva financí č.01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

V tomto věstníku je povolen maximální zisk 7%, který vlastník nebo provozovatel 

vodovodů nebo kanalizací nesmí překročit. 

Vzhledem k tomu, že každá společnost má různé oprávněné náklady pro vodu 

dodanou a odvedenou, z tohoto důvodu jsou u nás různé ceny (uvedené společnosti 

s odlišnými cenami jsou zobrazeny v grafu 2).  

8.4 Nadnárodní koncerny 

V dnešní době se poukazuje trend snížení spotřeby pitné vody, ale na druhou stranu 

nám stoupá zákonitě cena. Proč tomu tak je? Má na to vliv nadnárodní koncerny či 

regionální společnosti? Prvně si musíme uvědomit fakt, že do roku 1994 původně dotoval 

cenu vodného plošně stát. Stát neměl dostatek financí na obnovu, či zmodernění kanalizací 

a provozní náklady stále rostly. Stát následně zrušil dotaci a tuto povinnost přenechal 

obcím. Obce řešily nicméně stejný problém s nedostatkem financí na obnovu a mnoho obcí 

raději přenechalo tuto povinnost zahraničním skupinám (nadnárodní koncerny). 

 V České republice jsou tyto nadnárodní koncerny: Veolia (Francie), Ondeo -  Suez 

(Francie), Energie AG Bohemia (Rakousko), Aqualia (Španělsko), Gelsenwasser AG 

Gelsenkirchen (Německo) [26], [37]. 

Nadnárodní koncern je provozovatel sítě, má obvykle vlastnický podíl a inkasuje 

část zisku. Díky této možnosti obnovit nebo zmodernizovat kanalizaci si ale koncern 

nechal pořádně zaplatit v podobě rapidního nárůstu ceny za vodu. Postupem času a 

dotacím z EU některé větší obce ukončily tuto spolupráci a převedly si vodohospodářství 

do veřejného vlastnictví. Když se podíváme do grafu č. 2, nejnižší cenu a to 73, 09 Kč/1m³ 
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má společnost Aqualia a nejdražší vodu má společnost Veolia a to 82,70 Kč/1m³. 

Průměrný rozdíl mezi regionálními a nadnárodními společností je 5 %. V grafu č. 2 

můžeme vidět cenu za 1 m³ v roce 2014 [26], [36]. 

 

 

Graf 1 Srovnání velkých vodárenských společností podle vodného a stočného v roce 2014 (Kč/m³) [26] 

 

  



Hrabalová Marcela: Provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR 

39 

2015 

9 HODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Jak již bylo napsáno, nejrozsáhlejším rozvojem prošlo vodárenství v druhé  

polovině devatenáctého století. Přesto můžeme v tomto oboru hovořit o stálém 

vývoji a inovaci. Moderní technologie, postupy, ale i vývoje nám umožnily, výstavby 

velkých, nejmodernějších čistíren odpadních vod a budování kanalizace. 

 K zásobování obyvatelstva vodou je v ČR využíváno téměř 50% podzemních 

zdrojů a kvalitu vodohospodářských služeb určují  požadavky EU. Tato kvalita by měla být 

na základě nejlepší praxe. To znamená, že člověk, který má dlouholeté zkušenosti, neustále 

se vzdělává, měl by jako pracovník vodovodů a kanalizací vyřešit jakýkoliv problém, který 

je spojen s touto tématikou. A zároveň by měl hledat rychlejší, modernější řešení, které 

bude největším přínosem pro ochranu životního prostředí. 

 Sladká voda je důležitá pro život a zachování jejího přírodního zdroje je velmi 

důležité pro existenci života na zemi. Toto vědomí vede stále větší počet lidí k ochraně 

životního prostředí nejen pro nynější, ale hlavně pro budoucí generace.  

 Tato bakalářská práce popisovala nejvýznamnější změny ve vodárenství od 

počátku 20. století do současnosti. Nejdůležitější zákon o vodovodech a kanalizacích je 

zákon č. 274/2001Sb., a zákon č. 254/2001 Sb., který je v souladu s Evropským 

společenstvím. Obecně tyto dva nejdůležitější zákony mají za účel chránit povrchové a 

podzemní vody a zároveň bezpečně využívat vodních zdrojů a zachovat i zlepšit povrchové 

a podzemní vody. Z pohledu odběratele je důležitým faktorem nejen cena za 1m³, ale 

taktéž kvalita pitné vody. Proto má provozovatel, ale i majitel jasně zákonem dané práva a 

povinnosti k provozování vodovodů a kanalizací, které musí dodržovat a v případě 

nedodržení podmínek může stát pokutovat jak provozovatele, tak majitele a v nejhorším 

případě mu může ukončit licenci. Dále jsem se v této práci zabývala problematikou 

vodáren, kterou nastal v létech 1993 - 1994. Toto období je obdobím privatizace a pro 

mnohé odběratele to znamenalo především rapidní nárůst ceny za pitnou vodu, někdy i o 

100 %. V neposlední řade je byl vývoj spotřeby pitné vody, tvorba ceny vodného a 

stočného, kdy ekonomická stránka stále vítězí nad ochranou životního prostředí. Mnoho 

zdrojů jsem čerpala z internetu, jelikož aktuální informace jsou prvně zveřejněny na 

internetu a následně mohou být vytištěny v knižní podobě.  
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