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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 31. března 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k výkladu čl. 9 § 38
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), včetně článků
souvisejících. Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace:
1.

Lze tedy tento článek použít pro sezónně užívanou zahradní chatku (16m2) s WC
a koupelnou, když v místě není kanalizace, je ve sklonu 3º - 4º umístěna 13 m nad
obslužnou komunikací s nevýrazným dopravním významem a pod touto komunikací
ve stejném sklonu je cca 260 m dlouhá louka, využívaná jako pastvina pro dobytek?
Spotřeba vody na přítoku do chaty z vodovodního řadu je max. 11 m3/rok z čehož je
většina spotřebovávána k zalévání zahrady. Chata je vybavena tak, jak se to dříve dělalo,
jen septikem s vypouštěním odpadních vod trativodem do vod podzemních. Produkty se ze
septiku vybírají a používají do kompostu. Chata není v "zahrádkářské kolonii" a je
využívána dvěma osobami po dobu cca sedmi měsíců v roce v období od dubna do října.

2.

Pro vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle Zákona 62/1988 Sb., které je uvedeno
v čl. 9, § 38 vodního zákona, může úřad využít již obecně známé geologické studie
zpracované dříve na daném území, nebo musí být proveden nový, samostatný geologický
průzkum k danému případu?

3.

Pokud by bylo vodoprávním úřadem vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních podle § 8, odst. 1, písm. c), mohlo by se na tento případ
vztahovat ustanovení čl. 90b, odst. a) Vodního zákona, kterým se osvobozuje od poplatku
za vypouštění odpadních vod do vod podzemních vypouštění těchto vod z jedné stavby pro
rodinnou rekreaci?
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Úvodem si Vás dovolujeme upozornit, že v případě, že je využíván septik s trativodem, musí mít
každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, povolení vodoprávního
úřadu k vypouštění odpadních vod. Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody odváděny
do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy. V případě akumulace odpadních vod
v bezodtoké jímce je nutné následně zajistit jejich vyvážení na čistírnu odpadních vod.
Vypouštění do trativodů, do vsakovacích jímek nebo do terénu se také považuje za vypouštění
do vod podzemních.
Ad 1) Vodní zákon nepřipouští přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
tedy vypouštění do/na hladiny podzemních vod bez předchozí filtrace přes půdní nebo
horninové prostředí nelze povolit (odst. 9, § 38 vodního zákona). Jde o vypouštění, kdy
voda opouští vsakovací prvek a začíná se přímo mísit s podzemní vodou bez průchodu
půdními vrstvami.
Ad 2) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit na základě vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí, a to pouze v případě, že technicky nebo s ohledem na zájmy
chráněné jinými právními předpisy není možné vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Cílem vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí je posoudit, zda vypouštěná odpadní voda může ohrozit, případně do jaké
míry může ovlivnit, jakost a kvantitu podzemních vod. Vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí má být vázáno na konkrétní místo a konkrétní objekt/objekty, k nimž byla
zpracována projektová dokumentace. Proto je naprosto nezbytné, aby technický návrh
vsakovacího prvku byl postaven na dostatečných informacích o geologickém podloží.
Pokud se při tomto posouzení nelze opřít o dostupná data a poznatky, např. z již
realizovaných obdobných záměrů v dané lokalitě, je nezbytné provést geologický
průzkum předpokládaného místa pro umístění vsakovacího prvku. Tento průzkum by měl
předcházet vypracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.
Ad 3) Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních se podle písm. a)
§ 90b vodního zákona nevztahuje na vypouštění odpadních vod ze zařízení určeného
k čištění odpadních vod z jedné stavby pro bydlení nebo z jedné stavby pro rodinnou
rekreaci.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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