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Likvidace odpadních vod 
 

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad provádí v rámci 
plánu vodoprávních dozorů kontrolu likvidace odpadních vod z nemovitostí. Bohužel není 
všeobecná povědomost o tom, jak se mají odpadní vody legálně likvidovat. Každý vlastník, resp.  
uživatel stavby, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v 
souladu s právními předpisy. Pokud není v obci/části obce splašková kanalizace, mají majitelé 
nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí zařízení určených pro individuální čištění 
odpadních vod (domovní čistírna odpadních vod), nebo akumulovat odpadní vody v bezodtoké 
jímce. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována příslušným 
stavebním úřadem (jímka – obecný stavební úřad, čistírna odpadních vod – vodoprávní úřad). Jiné 
zneškodňování odpadních vod než výše uvedené není v souladu s vodním zákonem a podléhá 
sankcím.  
 

Způsoby likvidace odpadních vod  
 
Kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod 
 

Při likvidaci odpadních vod kanalizací ukončenou čistírnou odpadních vod musí mít vlastník 
nemovitosti s provozovatelem kanalizace uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod. Pokud je 
před vypouštěním odpadních vod do kanalizace nutné jejich čištění (odlučovače – tuků, amalgámu, 
ropných látek…), je nutné zažádat vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod do 
kanalizace. Ten, kdo odpadní vody do kanalizace vypouští, se musí řídit kanalizačním řádem a 
smlouvou s provozovatelem kanalizace.  
 

Bezodtoká jímka 
 

Bezodtoká jímka není vodním dílem, její stavbu povoluje obecní stavební úřad. Při likvidaci 
odpadních vod v bezodtoké jímce musí vlastník nemovitosti nebo její uživatel udržovat jímku 
v takovém stavu, ve kterém byla zkolaudována (nepropustnost), a odpadní vodu předávat 
oprávněné osobě. Doklady o předání odpadních vod oprávněné osobě (doklad o vyvážení jímky) 
musí vlastník nebo uživatel jímky tři roky uchovávat a na výzvu vodoprávnímu úřadu předložit. Při 
tomto způsobu likvidace odpadních vod je nutné vodoprávnímu úřadu nahlásit obsah jímky a 
spotřebu vody, nebo počet obyvatel a počet dní, kdy je nemovitost obývána, aby mohl vodoprávní 
úřad posoudit, zda nejsou odpadní vody likvidovány v rozporu s vodním zákonem. Povinnost 
předkládat doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké jímce je od 1. 8. 2010 zakotvena 
v § 38 odst. 6 vodního zákona.  
 

Domovní čistírna odpadních vod 
 

Předčištěné odpadní vody mohou být z DČOV vypouštěné do vod povrchových a ve výjimečných 
případech na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí do vod podzemních. V obou 
případech je k vypouštění odpadních vod potřeba povolení vodoprávního úřadu (§8 odst. 1 písm. c 
vodního zákona) – povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen 
„povolení k nakládání s vodami“) je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních). Jelikož se jedná o stavbu vodního díla, povoluje jeho stavbu vodoprávní úřad. Při 
likvidaci odpadních vod v DČOV je nutné plnit podmínky stanovené v povolení k jejich vypouštění. 
V povolení vodoprávního úřadu jsou uvedené limity znečištění vypouštěných odpadních vod (tyto 
limity nesmí být překročeny), počet rozborů, které musí být za rok prováděny a počet let, na které 
je povolení vydáno (maximálně 10 let). Odběry a rozbory vypouštěných odpadních vod musí 
provádět oprávněná laboratoř. 


