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Pro vydání souhlasu s užíváním vod z jiných zdrojů je nutné splnit tyto podmínky: 

 

1. Posouzení projektové dokumentace  

Pro posouzení projektové dokumentace kontaktujte útvar technicko-provozní činnosti společnosti 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Dykova 2514/3, Praha 10.  

 

Projektová dokumentace se předkládá prostřednictvím vyjadřovacího portálu PVK na 
https://www.pvk.cz/sluzby-2/vyjadrovaci-portal/ 

Přípojky na vodovod a kanalizaci, stávající odběrná místa > žádost o činnosti na stávající přípojce 

 

Projektová dokumentace bude minimálně obsahovat:  

 identifikaci odběratele,  

 kontaktní údaje žadatele 

 identifikaci dotčené stavby či pozemku,  

 popis stávajícího způsobu nakládání s dešťovými vodami,  

 popis návrhu technického řešení (stručný popis celého systému, jednotlivých částí systému, 
odvodňovaných ploch),  

 účel využití vod z jiných zdrojů (např. zálivka zeleně, splachování WC, praní, atd.) 

 vyjádření ke způsobu zajištění ochrany vodovodu pro veřejnou potřebu před kontaminací – splnění 
ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, ČSN 75 5409 Vnitřní 
vodovody a ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem,  

 situaci stavby (znázornění hranice pozemku, všech odvodňovaných ploch s uvedením jejich rozměrů, 
umístění akumulačních nádrží a dalších důležitých součástí systému),  

 schéma zapojení systému (technologické schéma vzájemného propojení všech součástí systému). 

 zhotovení odděleného vnitřního vodovodu pro užitkovou vodu (dále jen „vnitřní vodovod užitkové 
vody“) v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, ČSN EN 1717 Ochrana proti 
znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti 
znečištění zpětným průtokem, 

 produkce odpadních vod z jiných zdrojů bude fakturována na základě podružného měření podle §19, 
odst. 5, ZVK, 

 návrh umístění podružných fakturačních vodoměrů se provede v souladu se schématy uvedenými 
níže, viz varianty umístění vodoměrů. 
- místo osazení podružného vodoměru na užitkovém vodovodu bude navrženo tak, aby zdroj nebo 

zdroje užitkových vod (např. akumulační nádrž na dešťové vody a studna) měli společné měřidlo 
pro měření odpadních vod z jiných zdrojů. Pokud bude užitkový vodovod sloužit pro více účelů, 
například pro splachování WC, praní a zálivku, umístí se podružný vodoměr tak, aby byly měřeny 
pouze užitkové vody pro splachování WC a praní (např. na odbočku užitkového vodovodu pro 
WC).  

- Pokud návrh technického řešení neumožňuje vyloučit doplňovanou pitnou vodu do okruhu 
užitkového vodovodu, použije se dalšího podružného vodoměru pro odečet doplňované pitné vody 
do užitkového vodovodu ze stočného (hlavní fakturační vodoměr slouží i pro výpočet stočného 
vod).  

 návrh bude obsahovat výtokové potrubí bezpečnostního přelivu akumulační nádrže osazené zpětnou 
klapkou, umístěnou před jeho napojením do oddílné dešťové kanalizace nebo do kanalizace jednotné. 
Napojování bezpečnostního přelivu akumulační nádrže do oddílné splaškové kanalizace je zakázáno. 
Bude použita dvojitá zpětná klapka Typu 2 nebo 3 podle ČSN EN 13 564-1. Instalace zpětné klapky 
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není nutná v případě, kdy je možné prokázat, že niveleta dna výtokového potrubí nádrže je umístěna 
výše, než jsou nivelety poklopů vstupních šachet na stokové síti ve veřejném prostranství. 

 předkládá se definitivní návrh technického řešení pro konkrétní stavbu, nikoliv vzorové řešení nebo 
řešení umožňující více variant. 

 
Pokud bude projektová dokumentace zpracována v souladu s platnými právními předpisy, 
požadavky společnosti PVK, a.s. a platnými normami, obdrží odběratel od společnosti PVK 
vyjádření obsahující podmínky, které se týkají další realizace projektu.  

 

2. Uzavření dodatku ke smlouvě na odvádění odpadních vod z jiných zdrojů a montáž 
podružných fakturačních vodoměrů 

Bližší informace k montáži vodoměrů a způsobu podání žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě budou 
uvedeny ve vydaném vyjádření PVK k projektové dokumentaci. Pro dotazy ohledně budoucího osazení 
podružných fakturačních vodoměrů či přípravy na jejich osazení kontaktujte PVK na e-
mailu vodomery.smart@pvk.cz 

 

Souhlasné stanovisko k využívání vody z jiného zdroje bude vydáno po osazení podružných 
fakturačních vodoměrů pro určení množství vody z jiného zdroje odvedené do kanalizace pro 
veřejnou potřebu. Součástí souhlasného stanoviska je podmínka o uzavření dodatku ke smlouvě o 
odvádění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod v souladu s §19 odst. 5 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), v platném znění. 

 

Související zákony, vyhlášky a normy 

 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů  

 vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  

 ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě Část 1: Zařízení pro využití srážkových 
vod  

 ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky 
na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

 ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě  

 ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

 ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace 

 ČSN EN 13564-1 Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci 

 ČSN EN 16933 Odvodňovací a stokové systémy vně budov  

 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí  

 ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí  

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů  
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Varianty umístění vodoměrů pro výpočet množství odpadních vod z jiných zdrojů 

 

Legenda: PV= pitná voda (modrá barva); OV= odpadní voda; užitková voda= zelená barva; 1=hlavní 
fakturační vodoměr; J1,2= podružný fakturační vodoměr pro užitkové vody; Z1, Z2= podružný fakturační 
vodoměr pro zálivku (odečet ze stočného) 

 

Užitkové vody, ze kterých se neprodukují odpadní vody nejsou fakturovány. Podružný fakturační vodoměr 
Z2 slouží pro odečet doplňované pitné vody do okruhu užitkových vod ze stočného. 
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