Nejčastěji kladené dotazy
Dotaz: Musím podepsat smlouvu s provozovatelem kanalizační sítě, smlouvu o
odvádění odpadních vod?
Odpověď: Ano, podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je vlastník
vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn
povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod
s odběratelem.

Dotaz: Proč mám platit za odpadní vody?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že po celou dobu provozu nebyly na kanalizační síti (která má
orientační dobu životnosti stanovenou na 80 let) prováděny větší opravy a nebyly
vynakládány významné částky na zajištění provozu, Město v minulosti nepřistoupilo k výběru
stočného. Má-li však Město dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů a
provozního řádu je nezbytné, aby se odběratelé na těchto nákladech podíleli, neboť Město
nedisponuje dostatečnými finančními zdroji pro zajištění těchto povinností. Na plnění
povinností plynoucích z kanalizačního řádu pro vlastníky vodního díla dohlíží státní orgány,
jako je vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zemědělství. Neplnění povinností je sankcionováno, a může být udělena pokuta
v řádech milionů korun.
Ekonomický, ale i politický vývoj v oblasti vodovodů a kanalizací směřuje vlastníky
vodohospodářského majetku k odbourání dotování nákladů na tuto oblast a postupně
náklady krýt samofinancováním z vodného a stočného.
Pro informaci uvádíme výčet základních povinností vlastníka (provozovatele) kanalizace
vyplývající z provozního řádu:
 zajistit plynulé a bezpečné provozování,
 podle provozního řádu a plánu obsluhy dodržovat cykličnost revizí, čištění a údržby
stokových sítí,
 uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem, tj. jednotlivým
nemovitostem,
 zajistit operativní odstranění závad na stokové síti,
 provádět čištění kanalizace,
 provádět kamerové prohlídky kanalizace,
 provádět kontrolu jakosti odpadních vod na výustních objektech,
 4x ročně odebírat vzorky na výustních objektech a nechat vyhodnocovat
akreditovanou laboratoří a další.

Dotaz: Je výše ceny stočného správně stanovena?
Odpověď: Výkony provozovatele představují náklady, které byly zahrnuty do kalkulace ceny
stočného v souladu s principy věcně usměrňované ceny a zákonem o cenách. Oprávněnost
nákladů spojených se správou, provozem a údržbou kanalizační sítě je pod dohledem
finančního úřadu. Výpočet stočného se provádí podle metodického pokynu „Pravidla pro
stanovení výše vodného a stočného“ vydaného ministerstvem zemědělství.

Dotaz: Jaké sankce mi hrozí v případě neuzavření písemné smlouvy a nezákonného
užívání kanalizace?
Odpověď: Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku dle § 32 odst. 4, písmeno d)
zákona o vodovodech a kanalizacích tím, že neoprávněně vypouští odpadní vody do
kanalizace (§10 odst. 2). Za tento přestupek lze uložit pokutu dle § 32 odst. 7 písm. b) do
výše 100 000,- Kč. Dle §10 odst. 2. zákona je neoprávněné vypouštění odpadních vod do
kanalizace vypouštění:
a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačních řádem

Dotaz: Kdo odpovídá za správnost účtované ceny ve smyslu cenových předpisů?
Odpověď: Cena stočného se podle zákona o cenách sjednává mezi odběratelem služby
(kupujícím) a dodavatelem služby (prodávajícím). Rozhodující tedy je, kdo v daném případě
je prodávajícím, zda vlastník či provozovatel. Je-li ve smyslu cenových předpisů
prodávajícím provozovatel, pak bude rovněž odpovědný za cenu sjednanou s kupujícími.

Dotaz: Zalévám často zahrádku, můžu uplatnit slevu na stočném?
Odpověď: Pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypuštění do kanalizace
a toto množství je prokazatelné (tzn. změřené zpravidla obchodním měřidlem na náklady
odběratele) větší než 30 m3 za rok (to znamená 30 000 litrů), lze slevu uplatnit.

Dotaz: Nejsem připojen na veřejný vodovod, vodu beru z vlastní studny. Jak budu
platit stočné, když jsem připojen na kanalizaci?
Odpověď: Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství odvedené odpadní
vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě provádění vyhlášky č. 428/2001 Sb.
k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Stočné se účtuje paušálem podle Vámi dodaných
podkladů.

Dotaz: Kdo platí za srážkovou vodu?
Odpověď: Platba za odvedení srážkových vod do jednotné kanalizace se vztahuje na plochy
nemovitostí, které slouží k převážně komerčním účelům. Poplatky za ně se počítají
z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační
sítě.
U nemovitostí, které slouží k trvalému bydlení a na domácnosti , se za odvedení srážkových
vod neplatí.

Dotaz: Kdo je vlastníkem jednotné kanalizační sítě?
c) Odpověď: Vlastník jednotné kanalizační sítě na území obcí Lubina, Vlčovice, Mniší je
město Kopřivnice. Provozovatelem je společnost SLUMEKO, s.r.o., která zajišťuje
provoz, údržbu a rozvoj vodohospodářského majetku.
Dotaz: Kanalizační síť vede přes náš pozemek, mám nárok na finanční náhradu?
Odpověď: Podle § 7 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, vznikne-li vlastníku
pozemku výkonem práv stavebníka či vlastníka kanalizace majetková újma, nebo je-li
vlastník pozemku omezen v obvyklém užívání pozemku, má právo na náhradu. Nedojde-li
k dohodě o výši a způsobu náhrady, poskytne stavebník nebo vlastník kanalizace do 6
měsíců jednorázovou náhradu vypočtenou podle zákona o oceňování majetku.

