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Prameny práva

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

• opatření obecné povahy
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Právní rámec srážkové a šedé vody

3



Srážková voda
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Srážková voda

• § 5 odst. 3 zákona o vodách
Při provádění staveb nebo jejich změn … jsou stavebníci povinni 
… zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových 
vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby
(dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.

• § 79 a 80 stavebního zákona
parametr 50 % plochy pozemku schopné vsakovat vodu, resp. 
dešťovou vodu pro rozhodování o umístění stavby nebo o změně 
využití území
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Srážková voda

• návrh novely § 5 odst. 3 zákona o vodách
nová formulace povinnosti stavebníka zabezpečit omezení odtoku 
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto 
stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, 
popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z 
těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo 
dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací 
těchto způsobů.

• § 140, 212 a 213 návrhu nového stavebního zákona
nový požadavek na řešení hospodaření se srážkovými vodami při 
vymezování stavebních pozemků
zachován stávající parametr 50 % plochy pozemku pro změny pozemků 
a drobné stavby
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Dešťovka

• stavební zákon
• územní souhlas (§ 96 a 103)

• zákon o odpadech
• výkopová zemina jako odpad (§ 2) ?

• dotační podmínky
• žádost, projekt
• dotace max. 50 %, až po realizaci
• návratnost 10 - 20 let
• nelze na malé nádrže (sudy)
• stočné při splachování
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Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

https://www.dotacedestovka.cz/


Šedá voda
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Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

https://www.dotacedestovka.cz/


Šedá voda

• dosud není zákonem definována

• zákon o vodovodech a kanalizacích
upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu 
vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě
nevztahuje se 

• na vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody
→ nevztahuje se na rozvod šedé vody (ale uvádí, že potrubí vodovodu 
nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje)
• na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých 

odtokem srážkových vod
→ vztahuje se na jednotné kanalizace (odpadní, tj. i šedou vodu)
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Šedá voda

• zákon o ochraně veřejného zdraví
hygienické požadavky na vodu, povinnosti osob při kontrole pitné vody, 
podmínky dodávky pitné vody, pravidla pro výrobky přicházející do 
přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou
• poslanecký návrh novely
Užitkovou vodou se rozumí srážková nebo šedá voda, která je upravena 
a hygienicky zabezpečena. Šedou vodou se rozumí odpadní voda z 
umyvadel, sprch a van. Užitkovou vodu lze využít pro splachování toalet 
a pisoárů, praní, úklid, mytí vozidel, závlahu, vodní prvky nebo kropení 
komunikací. Prováděcí právní předpis určí vyžadovanou míru úpravy a 
hygienického zabezpečení a způsob jeho prokázání.
+ další navrhované úpravy
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Šedá voda

projekty TAČR
• Využití šedé a dešťové vody v budovách (2011-2013)
• Modulární technologie pro oddělené čištění šedé vody (2018-

2020)
realizace v praxi 
• např. hotel Mosaic House Praha
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Zdroj: https://www.mosaichouse.com

https://www.mosaichouse.com/


Právní možnosti obcí reagovat na sucho
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Právní rámec sucha

zákon o vodách
• obecné a zvláštní nakládání s povrchovými a podzemními 

vodami, plánování, územní ochrana, ochrana před povodněmi
• omezení nebo zákaz nakládání s vodami

• pro obecné (§ 6 odst. 4) i zvláštní (§ 109 odst. 1) nakládání
• rozhodnutí nebo opatření obecné povahy 

projednávaný návrh „suché hlavy“
• zvládání sucha a stavu nedostatku vody 

• plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
• orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody: vodoprávní úřady, 

ústřední a krajské komise pro sucho 
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Právní rámec sucha

zákon o vodovodech a kanalizacích
• omezení dodávky vody

• havárie, živelné pohromy, ohrožení (§ 9 odst. 5)
• provozovatel má povinnost oznámit a zajistit náhradní zásobování
• obec může vydat vyhlášku o zajištění náhradního zásobování

• přechodný nedostatek pitné vody (§ 15 odst. 4)
• obec může vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné 

vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců 
• krizové situace (§ 21)

• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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Opatření obecné povahy

vodní zpravodajství MZe
• týdně na http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi/

• zpráva o hydrologické situaci
• aktuálně platná omezení k nakládání s vodami (nyní cca 80)

přijatá opatření
• zákonný podklad: ZoV i ZoVaK
• období: jen na léto, ale i na neurčito
• odůvodnění: nedostatek povrchové i podzemní vody, ochrana 

lidí, ale i vodních ekosystémů
• zákaz či omezení odběrů, napouštění bazénů, kropení atd.
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http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi/


Děkuji za pozornost

zicha@utb.cz

16


	Současný stav a plánované změny předpisů �v oblasti srážkové a šedé vody �a právní možnosti obcí reagovat na sucho
	Prameny práva
	Právní rámec srážkové a šedé vody
	Srážková voda
	Srážková voda
	Srážková voda
	Dešťovka
	Šedá voda
	Šedá voda
	Šedá voda
	Šedá voda
	Právní možnosti obcí reagovat na sucho
	Právní rámec sucha
	Právní rámec sucha
	Opatření obecné povahy
	Děkuji za pozornost

