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Skutkové okolnosti 

V souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších 

předpisů ukládá povinnost vlastníku vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovateli, pokud je k 

tomu vlastníkem zmocněn, umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo 

odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto 

zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody 

nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných 

plnění. 

 

Předmětem posouzení je možnost zajištění příspěvku na vybudování vodovodní a kanalizační 

infrastruktury ze strany obce, případně investora v jehož vlastnictví je daná infrastruktura, a to 

zejména za situace, kdy již je infrastruktura vybudována.. 

 

 

Právní rozbor 
Jak vyplývá ze samotné dikce zákona může obec, či vlastník dané infrastruktury odmítnout připojení 

na vodovod nebo kanalizaci pouze pokud to neumožňují kapacitní a technické možnosti stávající 

infrastruktury. Klíčovým pojmem tak jsou v souvislosti s možností odepřít připojení k veřejné 

infrastruktuře ve vlastnictví obce „kapacitní a technické možnosti vodovodu a kanalizace“. Pokud jde 

o připojení k vodovodu, tak určité základní technické požadavky stanovuje prováděcí vyhláška č. 

428/2001 Sb. Řadí se zde zejména zachování tlakových poměrů stávajícího vodovodu. Jak konstatuje 

ministerstvo zemědělství ve výkladovém stanovisku č. 32, je nutné posuzovat nejen to, zda v místě 

nového připojení odpovídají hodnoty hydrodynamického a hydrostatického tlaku požadavkům 

vyhlášky, ale také skutečnost, zda odběr negativně neovlivní tlakové poměry stávajících odběratelů. 

Technické a kapacitní možnosti pro napojení kanalizace nejsou v právních předpisech stanoveny. 

Zejména v případě kanalizace je tak především na obci jako vlastníkovi infrastruktury, aby takové 

kapacitní a technické podmínky transparentně stanovila a v každém jednotlivém případě posoudila. 

Obec tak musí především znát aktuální stav a v souladu se stanovenými pravidly pak posuzovat 

jednotlivé žádosti o připojení. V rámci kanalizace například může být stanovena určitá rezervní 

kapacita pro plynulé a bezpečné provozování při přívalových deštích.  

Z tohoto pohledu tak je z pohledu možnosti nepřipojení nového odběrného místa možné argumentovat, 

že obec musí zhodnotit výše uvedené parametry, kdy tyto jsou před připojením na samé hranici 

možností. Jako jednu z možností tak lze vlastníkovi infrastruktury doporučit argumentaci, aby nastavil 

rezervní kapacita kanalizace (či technicky omezit kapacitu) tak, aby již nebylo možné připojovat další 

odběrné místo. Pak může žadateli neumožnit připojení bez uhrazení finančního příspěvku odmítnout 

připojení, kdy pouze v případě uhrazení příspěvku dojde ze strany obce ke snížení rezervní kapacity 



(např. z důvodu přehodnocení nutné nadkapacity pro případ přívalových dešťů)  potřebné pro řádný 

provoz kanalizace či technickému zvýšení stávající kapacity (technickou úpravou). V případě 

vodovodu pak lze argumentovat negativním vlivem nového přípojného místa na tlakové poměry 

stávajících odběratelů, kdy v takovémto případě je možné připojení nového místa odmítnout. 

Samotnou formou smlouvy o příspěvku se pak ve své judikatuře zabýval Nejvyšší soud ČR, kdy 

dovodil možnost uzavření nepojmenované smlouvy podle občanského zákoníku, kterou se třetí osoba 

zavazuje přispívat na vybudování vodovodní a kanalizační infrastruktury. Nejvyšší soud Čr se touto 

otázkou zabýval zejména v rozhodnutí sp.zn. 33 Cdo 3225/2011, kdy dovodil:  

„nelze ztotožňovat či zaměňovat "příspěvek na vybudování inženýrských sítí" s "poplatkem za napojení 

na vodovod nebo kanalizaci….. 

…………zde sjednané plnění žalovaných je příspěvkem na vybudování infrastruktury, nikoli platbou 

(poplatkem) za napojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodovodu a kanalizaci. Na tom nemůže 

nic změnit skutečnost, že v době podpisu smlouvy byly inženýrské sítě již vybudovány, a že jejich 

budování bylo spolufinancováno EU z programu CBC Phare 2003. Není rozumného důvodu omezovat 

platnost dohody tím, že by finanční příspěvek musel být poskytnut pouze na náklady vynaložené v 

budoucnu, nebo že by náklady k danému účelu nemohly být kryty z více zdrojů. Jestliže byl předmětnou 

smlouvou účastníky sjednán finanční příspěvek na vybudování inženýrských sítí, nikoli platba 

(poplatek) za napojení vodovodních a kanalizačních přípojek na vodovod nebo kanalizaci, nemůže 

obstát právní úsudek odvolacího soudu, že smlouva je neplatná pro rozpor s ustanovením § 8 odst. 5 

zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Nemožnost sjednat takový příspěvek nelze dovodit ani z povahy zákona o místních poplatcích; nelze 

zejména přehlížet, že jím je upraven poplatek související s možností připojení kanalizačních a 

vodovodních přípojek na kanalizaci a vodovod, nikoli další inženýrské sítě. Záleží tedy jen na 

vzájemné dohodě obce a vlastníka pozemku (konsenzu jejich vůlí), zda a za jakých podmínek k dohodě 

o příspěvku dojde. Jejich vzájemnou vůli projevenou ve smlouvě však nepochybně vznikne platný 

závazek, v daném případě mimo jiné závazek uhradit příspěvek.“ 

Dle výše uvedené judikatury tak takovou smlouvu je možné uzavřít i v případě, že nelze jednoznačně 

konstatovat nedostatečnou kapacitu vodovodu či kanalizace či dokonce i v případě, kdy daná 

infrastruktura již byla vybudována. 

Jinou možnost, jak financovat rozšiřování kapacit vodovodu či kanalizace představuje místní poplatek 

za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 10c 

zákona o místních poplatcích. Ten může ale obec zavést, pokud právě vybudovala nový vodovod nebo 

kanalizaci, příslušnou vyhlášku lze vydat pouze v roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí 

k výstavbě dané infrastruktury a současně je zákonem omezena výše takovéhoto poplatku. 

Závěrem je třeba uvést, že obce jako vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací musí dbát na 

dodržování zákona o vodovodech a kanalizacích a nemohou bez právního důvodu odepřít připojení ke 

stávající infrastruktuře, pokud tomu nebrání kapacitní a technické možnosti. Zde je potřeba mít na 

paměti, že podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích se právnická nebo 

podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí 

přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5. Za tento 

přestupek je možné uložit pokutu až do 200 tisíc Kč. K otázce sankcí je pak třeba možné odkázat na 

rozsudek Krajského soudu v Brně sp.zn. 29 A 175/2015, kdy tento reagoval na situaci, kdy obec byla 

k žádosti o připojení (sdělení stanoviska k připojení) nečinná. S ohledem na tuto skutečnost je nutné 



doporučit, aby vlastník infrastruktury vždy v přiměřené době od podání žádosti reagoval a to 

minimálně sdělením, že ke sdělení stanoviska je třeba prodloužit lhůtu 30 dnů a to z důvodu nutnosti 

prověření kapacitních možností stávající infrastruktury. 

 

 

Závěr 

V zásadě má obec možnost uzavřít s žadatelem o připojení nepojmenovanou smlouvu podle 

občanského zákoníku označenou jako smlouva o příspěvku na vybudování inženýrských sítí, a to i za 

situace, kdy tyto inženýrské sítě již byly vybudovány. Uhrazením tohoto příspěvku sice není možné 

podmiňovat připojení nového přípojného místa k vodovodu či kanalizaci, avšak lze žadatele, který 

takovýto příspěvek neuhradí odmítat připojit s poukazem na kapacitní a technické možnosti stávající 

infrastruktury. V tomto směru pak je možné argumentovat např. tím, že stávající kapacita je na limitní 

hodnotě s ohledem na potřeby (např. možnost přívalových dešťů). Zejména v případě kanalizace má 

tak především obec jako vlastníko infrastruktury možnost takové kapacitní a technické podmínky pro 

provoz transparentně stanovit tak, aby stávající infrastruktura byla na samotné kapacitní hraně 

provozu, kdy překročení či nedosažení této hrany bude v případě žádosti nového žadatele o připojení 

do stávající infrastruktury na úvaze vlastníka kanalizační infrastruktury. V případě uhrazení příspěvku 

pak lze upravit nastavení kapacitních rezerv či technických omezení stávající infrastruktury tak, aby 

bylo možné připojit i nové přípojné místo, v případě neuhrazení příspěvku pak je obhajitelné 

posouzení tak, že z pohledu kapacitních a technických možností není možné nové přípojné místo 

připojit.  

 

VÝHRADA 

 

Tento dokument byl vypracován výlučně na základě informací a dokumentů, které jsou v něm 

uvedeny a je poskytován s výhradou případných změn vyplývajících z nově zjištěných skutečností či 

nových dokumentů, které nám případně budou předloženy. 


