
 
 

Jak probíhá měření odpadních vod? 

Na základě paragrafu 19), zákona č. 274/2001 Sb. V jeho poslední novelizaci nám vyplívá: 

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, „…“ (odstavec 5). /pokud je odběratel napojen pouze na veřejný vodovod a odebíranou vodu měří 
vodoměrem, využije se k fakturaci stočného odečet daného vodoměru/ 

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, 
jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi 
odběratelem a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem „…“ Měřicí zařízení 
podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů1 a toto ověřování zajišťuje na své 
náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího 
zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení. (odstavec 
1). /pokud odběratel není napojen na veřejný vodovod anebo využívá vlastní zdroj vody, z nějž vytváří vody 
splaškové, je nutno tento zdroj osadit měřícím zařízením/ 

Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes 
uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. 
Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o 
odvádění odpadních vod (odstavec 6)2. 

Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit 
množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním 
předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným 
provozovatelem (odstavec 9). 

Má-li provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má 
právo požadovat přezkoušení měřicího zařízení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti 
provozovatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované 
zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně provozovateli (odstavec 3).  

                                                           
1 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS 
2 Týká se pouze oblasti s dešťovou kanalizací. 
Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na „…“ plochy nemovitostí 
určených k trvalému bydlení a na domácnosti. (Zákon 274/2001 Sb. § 20 odst. 6) 


