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Čistírny do kapacity 50 EO 

Hlavní změny 

  

 ohlášení 

 rozšíření okruhu staveb (zdrojů znečištění), ze kterých 
lze vypouštění přes půdní vrstvy do vod podzemních  

 nařízení vlády č. 416/2010 Sb. 



§ 15a vodního zákona 
Ohlášení vodních děl a vodohospodářských 
úprav 

(1) K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod    
do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou 
součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního 
právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. 

 
(2) Ohlášení vodního díla obsahuje 

a) náležitosti podle stavebního zákona, 
b) kategorii výrobku CE, 
c) projektovou dokumentaci zpracovanou odborně způsobilou osobou,      

která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu, 
d) způsob vypouštění odpadních vod, 
e) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních 

vod z vodního díla do vod povrchových, 
f) stanovisko správce povodí, 
g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních 

vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních a 
h) provozní řád.  



 nutnost provádět jedenkrát za dva roky technické 
revize 

 prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené 
MŽP 

 předávat do 31. prosince příslušného roku 
vodoprávnímu úřadu  

 povolení k vypouštění odpadních vod se má za 
povolené 

 vodoprávní úřad tuto skutečnost sdělí správci 
povodí popř. správci toku 

 



§ 38 vodního zákona 
Odpadní vody 

    (7) Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je 
zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících 
nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 
látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení a 
individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících 
služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu 
a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod 
podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost 
podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem          
na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné vypouštění 
do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. 



 absence obecně platné definice pojmu „služby“ 

 pro účely vodního zákona nutno pod pojmem „jednotlivé 
stavby poskytující služby“ vnímat stavby s výjimkou 
průmyslové či jiné výroby a dále vycházet z definice pojmů    
v § 2 vyhlášky č. 501/2006, o obecných požadavcích na 
využívání území 

 smyslem rozšíření je možnost řešení situace solitérních 
objektů (penzionů v horských oblastech), kde jiný způsob není 
možný 

 nejedná se o institut určený k řešení problémů stávajících 
staveb 

 nadále nutno vnímat jako možnost zcela výjimečnou 
(technicky nelze jinak) 



Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních. 

 
 rozšíření počtu ukazatelů přípustné znečištění 

odpadních vod (N-NH4
+, Pcelk., Escherichia coli, 

Eterokoky) 
 přísnější emisní standardy  
 stanovené pouze hodnoty „m“ 



§ 55 vodního zákona 
Vodní díla 

 

(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání       
a zadržování vod, umělému usměrňování 
odtokového režimu povrchových vod, k ochraně  
a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před 
škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů 
nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, 
a to zejména… 



 vodní díla jsou vždy stavbami, které mohou (ale 
nemusí, např. i zadržování vod nemusí být vždy 
nakládání s vodami) sloužit k nakládání s vodami, 
vždy však musí sloužit účelům vymezeným 
v návětí ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona 

 vodními díly mohou být i vodní díla neuvedená 
v písm. a) až l) § 55 odst. 1 vodního zákona. 
Jedná se pouze o výčet demonstrativní (viz. slova 
„a to zejména“) 

 v pochybnostech rozhoduje místně příslušný 
vodoprávní úřad 



§ 1 vodního zákona 
Účel a předmět zákona 

(1)  Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní 
vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 
vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 
povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit 
bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských 
společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat 
k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou… 

 
(2) …v rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere 

v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské 
služby, včetně nákladů na související ochranu životního 
prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se 
zásadou, že znečišťovatel platí. 



Problematika ČOV s akumulační jímkou 

Výklad MZe č.j. 46878/04-16310 ze dne 24.3.2005 

 

 …obecně lze konstatovat, že stavba ČOV ze které jsou 
odpadní vody po čistícím procesu akumulovány 
v bezodtokých jímkách, zřejmě neslouží k nakládání 
s vodami a nemělo by se u těchto staveb zřejmě jednat 
o vodní dílo… 



Výklad MŽP č.j. 410/4517/04 ze dne 
31.12.2004 

  …zneškodňování odpadních vod zálivkou na pozemek lze 
klasifikovat jako nakládání s vodami pouze v případě, kdy 
vypouštěné odpadní vody mohou vniknout do podzemních vod 
nebo kdy by do nich vniknout mohly…  

 
  …je-li vodoprávním úřadem na základě posouzení 

hydrogeologických poměrů konstatováno, že se o vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních v daném případě nejedná, 
je vylévání odpadních vod na pozemek činností, která 
nepodléhá regulaci podle vodního zákona... 

 
  …pokud však vodoprávní úřad posoudí, že se o vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních jedná, bude k této činnosti 
nutné povolení vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. c) 
vodního zákona… 



Metodický pokyn k nařízení vlády  
č. 416/2010 Sb. (návrh) 

   …v rámci předběžné opatrnosti se předpokládá,            

že vypouštěním odpadních vod do půdních nebo 
horninových vrstev dochází vždy k jejich průsaku     
do vod podzemních. Případný opak je třeba doložit 
vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí… 

 

   …rozstřik odpadních vod na pozemek je jedním                
ze způsobů vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních… 



Komentář k § 38 vodního zákona 

 …v případě, kdy je na ČOV předčištěná odpadní voda 
akumulována v jímce a následně rozstřikována na 
pozemek je nutno jímku považovat za příslušenství 
stavby hlavní, stejně jako např. drenážní systémy, 
které mohou být jako jedno z technických řešení 
využívány při vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních. Také na tuto činnost lze nahlížet jako  
na vypouštění odpadních vod do vod podzemních, 
přestože odpadní voda je před tímto vypouštěním 
akumulována v jímce, která je součástí ČOV… 



Obtížná praktická  „právní uchopitelnost“   

 

 vodní dílo x obecná stavba 

 časové omezení využitelnosti rozstřiku v průběhu 
roku 

 likvidace předčištěných odp. vod v zimním období 



 

 

Děkuji za pozornost. 


