Vypoušt ní odpadních vod, septiky
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení p íslušného
správního orgánu, tzv. vodoprávního ú adu, vydané podle vodního zákona nebo podle p edchozích právních
edpis .
Povolení není pot eba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (nap . odvád ny do ve ejné kanalizace nebo
vyváženy ze žumpy apod.) kanaliza ní spole ností, která má povinnost zajistit si pro svou innost p íslušné
povolení.
Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, pr myslových, zem lských, zdravotnických nebo
jiných stavbách, dále voda použitá v za ízeních nebo dopravních prost edcích, a má zm nou jakost (tzn.
složení nebo teplotu). M že to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo za ízení i dopravních
prost edk , pokud m že ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se nap . o vodu z WC,
koupelny, pra ky, kuchyn apod.
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez p íslušného povolení, vystavuje se
sank nímu postihu (pokut ), která m že init v p ípad fyzické osoby až50 000 K , v p ípad právnické osoby
nebo fyzické osoby podnikající až10 000 000 K .
Vypoušt ní do trativod , do vsakovacích jímek nebo do terénu se považuje za vypoušt ní do vod
podzemních.
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost t ch povolení k vypoušt ní odpadních vod do v od povrchových
nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Vlastníky septik , pop . jiných za ízení, ze kterých vypoušt jí odpadní vody upozor ujeme, že je v rozporu se
zákonem vypoušt t je bez povolení vodoprávního ú adu. Povolení k vypoušt ní odpadních vod je zapot ebí
i v p ípad , že stavba septiku byla ádn povolena.
Vodoprávní ú ad však m že povolit pouze vypoušt ní odpadní vody, která je vy išt ná na kvalitu
odpovídající limit m stanoveným Na ízením vlády . 61/2003 Sb.
Pokud tedy vypouštíte odpadní vody bez povolení a chcete tento stav uvést do souladu se zákonem,
doporu ujeme Vám následující postup:
Oslovte projektanta, oprávn ného k projektování vodních d l – istíren odpadních vod, který na základ
výsledku rozboru vzorku odpadní vody vytékající ze septiku navrhne, jaká technická opat ení je nutno provést,
aby vypoušt ná voda m la požadovanou kvalitu (je málo pravd podobné, že bez provedení úprav na septiku,
nap . dopln ním o zemní filtr, bude požadovaných hodnot dosaženo) a nechejte si zpracovat projektovou
dokumentaci. Nutno upozornit, že se v první polovin tohoto roku o ekává novelizace Na ízení vlády .
61/2003, která by mohla p inést také zm ny v emisních limitech pro kategorie OV do 500 ekvivalentních
obyvatel.
Další možností je septik zaslepit a veškerý jeho obsah likvidovat vyvážením oprávn nou osobou na istírnu
odpadních vod, nebo vybudovat vlastní domovní istírnu odpadních vod, pop . napojit nemovitost na ve ejnou
splaškovou kanalizaci.
V závislosti na navrženém ešení pak bude vodoprávní ú ad provád t stavební ízení pop . ízení o povolení
stavebních úprav a ízení o a povolení k vypoušt ní odpadních vod.
Nezbytným podkladem k povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod podzemních, je posouzení jejich vlivu
na jakost podzemních vod.

