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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 7. srpna 2020 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se procesu kontroly a samotné likvidace odpadních vod 

akumulovaných v odpadní bezodtokové jímce u rodinného domu. Konkrétně ve své žádosti 

požadujete tyto informace: 

1. Kdo je oprávněn provádět kontrolu likvidace odpadních vod u rodinného domu? 

2. Předpokládám, že výsledkem kontroly bude zpracovaný kontrolní protokol. Které 

z následujících položek jsou předmětem kontroly: 

a. Stav vodoměru 

b. Stanovení období, za které se provádí kontrola 

c. Určení množství spotřebované vody za kontrolované období 

d. Určení množství vzniklé odpadní vody 

e. Doklady o vývozu žumpy 

f. Doklady o likvidaci odpadní vody na ČOV 

3. Které další doklady může kontrolní orgán požadovat po vlastníkovi nemovitosti, resp. 

kontrolované osobě? 

4. Jsou stanoveny povinné náležitosti dokladů o likvidaci odpadní vody, příp. jaké? Musí být 

doklady (jejich kopie) přílohou kontrolního protokolu? 

5. Existuje nějaká korelace – matematický vzorec mezi množstvím odebrané vody a vzniklé 

odpadní vody, tedy odhad množství odpadních vod, které na základě odebraného množství 

a dalších parametrů (např. EO) by mělo být likvidováno na ČOV? 
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6. Pokud nebude instalován za hlavním vodoměrem další vodoměr pro využívání vody např. 

na zalévání zahrady, venkovní bazén apod., jak má být uvedená spotřebovaná voda 

kontrolou vyhodnocována? Lze majitelem prohlásit rozdíl mezi odebranou vodou a 

likvidovanou vodou za využitý na tyto účely bez jakéhokoliv doložení? Nebo existuje nějaká 

maximální výše objemu vody, která se vypočte podle příslušného vzorce? 

7. Je správný závěr kontroly, kdy bez ohledu na množství likvidované odpadní vody se hodnotí 

pouze pravidelnost vývozů jímky? Prakticky to znamená, že např. se vyváží po třech 

měsících a tedy za 3 roky je realizováno 12 vývozů, což je bez ohledu na množství 

považováno za dostatečné doložení pravidelné likvidace odpadních vod (množství skutečně 

likvidované odpadní vody činí jen např.  jen cca 25% odebrané vody). 

8. Může vodoprávní úřad uložit kontrolované osobě oznamovat mu termín vývozu 

bezodtokové jímky a oproti tomu požadovat stav vodoměru na vstupu za účelem 

vyhodnocení skutečného množství vzniklé odpadní vody, nebo se jedná o nesprávný úřední 

postup? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V současné době není porušení předpisů majiteli jímek sankcionovatelné, jelikož pozměňovacím 

návrhem, který stanovil přechodné období o jímkách byla zároveň zrušena sankční ustanovení 

umožňující udělení sankce dle vodního zákona. Proto probíhají kontroly jen namátkově, zejména 

na základě podnětu občanů. Tento stav se změní s účinností přechodného ustanovení novely 

vodního zákona (č. 113/2018 Sb.), kdy od 1.ledna 2021 bude možné uložit sankci za nedodání 

dokladu o vývozu odpadních vod z jímky a za likvidaci odpadních vod z jímky v rozporu s 

ustanoveními vodního zákona (tj. obsah jímky je vyvezen na jiné místo než na ČOV).  Podrobně 

bude tato problematika upravena v připravovaném metodickém pokynu ministerstva. 

 

Ad 1) Provádět kontrolu vyvážení obsahu jímek mohou dle vodního zákona místně příslušné 

vodoprávní úřady (dále jen „VPÚ“) a Česká inspekce životního prostředí (zde jen v případě 

podnikajících fyzických nebo právnických osob). V případě, že má VPÚ podezření na 

netěsnost jímky, měl by kontaktovat stavební úřad, resp. obecní úřad, který je oprávněn 

dle stavebního zákona provést kontrolu toho, zda je jímka využívána v souladu s kolaudací 

stavby, tzn. zda je vodotěsná. 

Ad 2) Na období po 1. lednu 2021 je ministerstvem v současné době připravován metodický 

pokyn popisující náležitosti, průběh kontroly a doporučené znění kontrolního protokolu. 

Ad 3) Kontrolní orgán by měl kontrolovat doklad o vývozu bezodtoké jímky, a to jak z pohledu 

existence těchto dokladů, tak z hlediska jejich obsahu definovaného ve vodním zákoně. 
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Ad 4) Náležitosti dokladu jsou definovány v § 38 odst. 8 vodního zákona s účinností od 1. ledna 

2021. 

Ad 5) Množství odpadních vod v bezodtoké jímce by mělo odpovídat spotřebovanému množství 

pitné vody na vodoměru na vstupu do objektu, popř. směrným číslům potřeby vody 

uvedených ve vyhlášce č. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. K těmto údajům je třeba vždy přistupovat 

orientačně s ohledem na další využívání odebírané vody, která jsou specifická pro daný 

objekt (např. zálivka). 

Ad 6) Viz bod 5, kontrolní orgán by měl přistupovat ke každému případu individuálně. 

Ad 7) Určujícím kritériem pro posouzení dostatečnosti vývozu je množství vyvezených odpadních 

vod, počty vývozu s tím spojených jsou závislé na objemu použitých technických 

prostředků. 

Ad 8) VPÚ může na majiteli jímky požadovat pouze plnění povinností stanovené zákonem dle 

§ 38 odst. 8 vodního zákona, případně povinností stanovených v rámci stavebního řízení. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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