ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA Č. 274/2001
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014
1. Žadatel - budoucí provozovatel:

3. Výčet vodovodů nebo kanalizací, pro které má být povolení k provozování vydáno:

A. Právnická osoba:
Obchodní firma nebo název:

P.č.

IČO:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
ID datové schránky:
E-mail:

@

Web budoucího provozovatele:
Statutární orgán:
B. Fyzická osoba podnikající:
Jméno a příjmení:
Obchodní firma nebo název:
IČO:
Datum narození:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
ID datové schránky:
E-mail:

@

Web budoucího provozovatele:
2. Odborný zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Datum narození:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
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Identifikační číslo majetkové
evidence (IČME)

Název majetku

Pořadí
provozovny

E-mail:

@

Dosažené vzdělání:
Název školy:
Délka praxe:
Ve funkci:
Provozovny
1 Název provozovny:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
2 Název provozovny:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
3 Název provozovny:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
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LIZACE PODLE § 6 ZÁKONA Č. 274/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 275/2013 SB.
8/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.

á být povolení k provozování vydáno:

4. Vlastník vodovodů nebo kanalizací, uvedených v bodě 3:
Počet fyzických osob
trvale využívajících
vodovod a kanalizaci

A. Právnická osoba:
**

Obchodní firma nebo název:
IČO:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
ID datové schránky:
E-mail:

@

Web vlastníka:
Statutární orgán:
B. Fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Obchodní firma nebo název:
IČO:
Datum narození:
Ulice, č. popisné/orientační:
PSČ, obec:
ID datové schránky:
E-mail:

@

Web vlastníka:
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ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA Č. 274/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKO
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.
Vydal kraj:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Datum přijetí žádosti:
Datum vydání rozhodnutí:
Datum nabytí právní moci:
Datum ukončení platnosti:
Oprávněná úřední osoba:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail
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NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA Č. 274/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 275/2013 SB.
yhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.
Další účastníci řízení
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ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA Č. 274/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 275/2013 SB.
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.
Vysvětlivky pro žadatele při vyplnění formuláře žádosti:

ý zástupce provozovatele - údaj o adrese místa trvalého pobytu lze nahradit údajem o místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí

lce 3. Výčet vodovodů nebo kanalizací, pro které má být povolení k provozování vydáno se pořadí provozovny vyplňuje pouze v případě, že se její sídlo liší od sídla provozovatele. Do s
pořadové číslo provozovny ze samostatné tabulky pod údaji odborného zástupce. V této tabulce se kromě pořadového čísla provozovny uvede název provozovny a adresa jejího sídla. Pokud
předdefinované tabulky "Provozovny", lze ji rozšířit zkopírováním příslušných řádků.

d majetek souvisí s majetkem jiného vlastníka je nutno doložit existenci smlouvy s tímto vlastníkem. V posledním sloupci tabulky 3. Výčet vodovodů nebo kanalizací, pro které má být pov
ování vydáno se vyplní v příslušném řádku ANO.

Doklady, které se přikládají k formuláři žádosti:

oznámení živnosti volné „Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody“ Živnostenskému úřadu, podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
ů a doručenku oznámení,
smlouvy, kterou uzavřel žadatel s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na jejich provozování, pokud jím žadatel není sám,
úředně ověřených kopií dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce a jeho písemného souhlasu včetně podpisu, pokud sám není žadatelem,
písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona v případech, kdy vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovodem nebo
cí jiného vlastníka.

Podání formuláře žádosti a dokladů žadatelem krajskému úřadu:

rstvem zemědělství stanovený formát XLS nebo XLSX je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva.
ný formulář žádosti ve formátu XLS (XLSX) se podává v elektronické podobě místně příslušnému krajskému úřadu společně s uvedenými požadovanými doklady ve formátu PDF/A
dnictvím datové schránky nebo e-mailu.
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xxxxxxxxxxxxxxx

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění zákona č. 275/2013 Sb. (dále jen „zákon“):

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
§6
Oprávnění k provozování

ba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace.

ký úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jen osobě, která

rávněna provozovat živnost podle zvláštního zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,)

stníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat; v případě,
vod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo kanalizacemi jiných vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu podle § 8 odst. 3 zákona,

nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává,
ouladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 zákona v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace, a to:
ní vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru
jméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace;
oškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace,
se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace.
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ký úřad nevydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, nestanoví-li tento zákon jinak, pokud:

ení k provozování vodovodu nebo kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě,

olení k provozování vodovodu nebo kanalizace žádá osoba, které bylo zrušeno povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace podle odstavce 9 zákona, nebo

hozí povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení,
šeno podle odstavce 9 písm. b) zákona a nebyl odstraněn důvod vedoucí ke zrušení předchozího povolení.

padech uvedených v odstavci 3 písm. b) nebo c) zákona může krajský úřad vydat povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pouze s předchozím souhlasem ministerstva.

volení k provozování vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jeho změně, krajský úřad uvede údaje provozovatele, údaje o odborném zástupci provozovatele,
vaný majetek uvedený identifikačními čísly majetkové evidence vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává,
ouladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 zákona v rozsahu uvedeném v žádosti o povolení k provozování.

splnění podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) zákona krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace těm obcím,
ačním složkám státu nebo sdružením vlastníků vodovodů a kanalizací, která jsou právnickými osobami, pokud neprovozují vodovod nebo kanalizaci za účelem dosažení zisku.

ký úřad rozhodnutím zruší povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace v případě,
ozovatel již nesplňuje podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace uvedené v odstavci 2 písm. a), b) nebo c) zákona.
ní povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace krajský úřad neprodleně informuje ministerstvo.

ký úřad rozhodnutím změní, popřípadě zruší a vydá nové povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace,
se výčet vodovodů nebo kanalizací, pro které bylo povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace vydáno, nebo dojde-li ke změně osoby odborného zástupce provozovatele.

sterstvo rozhodnutím zruší povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, pokud

zovatel přes předchozí upozornění ministerstva opakovaně nedodržuje nebo porušuje ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů12a), nebo

ickým auditem (§ 38 zákona) byly zjištěny závažné nedostatky; o zrušení povolení informuje neprodleně příslušný krajský úřad.
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jský úřad informuje v elektronické podobě a ve stanoveném formátu o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace i o jejich změně nebo zrušení neprodleně ministerstvo.

borným zástupcem provozovatele je fyzická osoba, která odpovídá za provozování vodovodů nebo kanalizací, a která je k provozovateli ve smluvním vztahu.

ormuláři žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se přikládá kopie živnostenského oprávnění, kopie smlouvy,
zavřel žadatel s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na jejich provozování, pokud jím žadatel není sám, identifikační čísla vodovodů a kanalizací,
á ve vybraných údajích majetkové evidence podle § 4 odst. 3 a 6 tohoto zákona, kterých se povolení k provozování týká,
ověřená kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce a jeho písemný souhlas včetně ověřeného podpisu, pokud sám není žadatelem.
ř žádosti se podává v elektronické podobě a ve stanoveném formátu.

mezení příbuzného oboru k oboru vodovody a kanalizace a formulář žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.:
PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE
(K § 6 odst. 13 zákona)
§ 12a

říbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo obor vysokoškolského vzdělání,
výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:

st právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,

st procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,

st procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,

st právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny pro vodné a ceny pro stočné,
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pnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,

nost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,

pnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,

pnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny pro vodné a ceny pro stočné,

nost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.

říbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
é vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.
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