VYHLÁŠKA č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích)
ze dne 16. listopadu 2001,

/vybraná ustanovení/
Změna: 146/2004 Sb.
Změna: 146/2004 Sb. (část)
Změna: 515/2006 Sb.
Změna: 120/2011 Sb.
Změna: 120/2011 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb.
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):

Příl.12
SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I.

BYTOVÝ FOND

Byty.
Byty.
1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo
byt za rok
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na
kohoutku) za rok
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na
kohoutku) za rok

15 m3
25 m3
35 m3

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu,
umyvadla,
vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým
ohřevem,
plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město;
tedy ze zdroje
mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo
fakturační vodoměr
studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy.
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod.
Kropení zahrady a
provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy).
Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s
připočtením
1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku
využívána.
Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle
§ 8 odst. 6 zákona.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou
vodovodem zčásti
spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona:
V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle
položek č. 1, 2 a 3
v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m3 se množství
nevypouštěných

vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem
změřené pitné vody
a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel
apod., je větší než
30m3, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci.
V případech vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství odpadních vod stanovuje
podle směrných čísel.
II.

VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se
připočítá podle dalšího
vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;
b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle
položek č. 18, 19 a 20;
c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.
kancelářské budovy
(bez stravování)
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
4. WC, umyvadla
8 m3
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
14 m3
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
18 m3
školy
(bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za
rok
7. WC, umyvadla
3 m3
8. WC a tekoucí teplá voda
5 m3
mateřské školy a jesle s celodenním provozem
(bez stravování)
na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů
za rok
9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
8 m3
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
16 m3
III.
HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
(směrná čísla pouze pro ubytování)
na jedno lůžko za rok
hotely a penziony
11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20
+39, 40 a 41+42 a 43.

45 m3
23 m3

14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:
denní připouštění bazénu
sauna, welnes
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.

10 m3
10 m3

internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě
17. stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41 .

25 m3
15 m3

stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu
směnu za rok
18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
3 m3
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
8 m3
20. bufet, občerstvení
1 m3

