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PLATBY ZA NEVYPUŠTĚNOU VODU DO KANALIZACE 
 

 
Vážení občané, 
 
přinášíme Vám informace ohledně odvádění odpadní vody kanalizace. Množí se nám 
dotazy ohledně zohlednění stočného v obci Předboj. Rádi bychom do této problematiky 
vnesly jasno.  
 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů dle § 19 odst. 7 zákona:   
Platná legislativa v problematice zohlednění stočného je jednoznačná. Pokud není množství 
vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, 
vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru, v ojedinělých 
případech směrným číslům roční potřeby vody. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti 
spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí 
se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle 
technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem.  
 
První podmínkou pro úlevu platby za nevypuštěné odpadní vody do kanalizace tedy je, že v daném 
roce musí být takto spotřebováno více než 30 m3 vody z vodovodu.  
Druhou podmínkou je, že odečítaný objem bude zjištěn měřením nebo odborným výpočtem. 
Metrologické měření má vždy přednost před výpočtem, proto by měření odečítaného objemu vod 
mělo probíhat vodoměrem, který je metrologicky způsobilým měřidlem. Výpočet je možný pouze v 
ojedinělém případě, kdy není technicky možné osadit vodoměr.  
Odběratel nese odpovědnost za správnost měření vodoměru a dále i za náklady na jeho pořízení, 
údržbu, odečty, a povinnou výměnu z důvodu kalibrace. To znamená, že náklad na zjištění objemu 
vody nevypuštěné do kanalizace nese odběratel a náklad na zapracování výsledků zjištěného objemu 
do vyúčtování stočného nese provozovatel kanalizace tedy obec. 
 
Instalace podružného vodoměru musí splňovat příslušné normy a předpisy. Osazení podružného 
vodoměru musí být v bezprostřední blízkosti hlavního vodoměru a platnost měření vodoměrem je 
účinné od data osazení plomby. V případě osazení vodoměru je nutno doložit kopii atestu měřidla a 
registračního ověření osoby, která měřidlo osadila. Dále je nutno objednat zajištění vodoměru 
plombou proti neoprávněné manipulaci. Při hlášení nároku na zohlednění stočného dokládejte stavy 
vodoměru pořízenou fotografií měřidla. 
 
Jako odběratelé musíte zvážit, zda se vám instalace a provoz podružného vodoměru 
vyplatí. V případě malých a nepravidelných odběrů vody pro zavlažování zahrad RD 
nebo napouštění bazénů je možné, že nedosáhnete na limit 30 m3/rok. Tím vám 
zaniká možnost odpočtu za nevypouštěné odpadní vody do kanalizace.  
 
 
 

http://www.predboj.cz/
mailto:podatelna@predboj.cz
mailto:obec@predboj.cz

