
Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 

 
Č.j. : 46878/04-16310 
 
Věc:  Zneškodňování odpadních vod z ČOV rozstřikem  
          [k § 55 a § 8 vodního zákona] 
 
Dotaz :  

Dopisem ze dne 6.12. 2004 se na výkladovou komisi obrátil Městský úřad Podbořany 
s následujícím dotazem:  

„Odbor životního prostředí Městského úřadu Podbořany jako vodoprávní úřad příslušný 
podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posuzuje žádost obce, která žádá 
o povolení domovních čističek v malých obcích do 80 EO. Z důvodu velkého převýšení 
v některých místech jednotlivých obcí je navržena likvidace pomocí ČOV s vypouštěním 
vyčištěné vody do zachycovacích nádrží, zde je akumulována a později rozstřikována 
na okolní pozemky jako zálivka. Jedná se o cca 20 ks ČOV pro 4 EO v obci, kdy pozemky 
určené  zálivce jsou cca 200 m2 na jednu ČOV. Pro celé území bude zpracován 
hydrogeologický posudek na vhodnost této likvidace předčištěné odpadní vody a veškeré 
ČOV budou ve vlastnictví obce z důvodu kontrolovatelnosti povolených limitů 
a postižitelnosti. 
 

 Jedna z námitek správce povodí k výše uvedenému záměru zněla, že v tomto případě 
se jedná o povolení vodního díla s přímým vypouštěním odpadních vod do půdních vrstev 
podle § 38 odst. 4 vodního zákona. A že nelze tento záměr povolit, neboť se nejedná 
o výjimečný případ vypouštění z jednotlivých rodinných domů či staveb k individuální 
rekreaci. 

 

Otázka zní: 
Ad 1)  Jedná se v tomto případě o povolení vodního díla (§ 15 odst. 1 a § 55 odst. 1) písm. c) 

vodního zákona s přímým vypouštěním odpadních vod do půdních vrstev podle § 38 
odst. 4 vodního zákona? 

Ad 2)  A nebo se jedná o povolení vodního díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – 
čistírna odpadních vod. Nakládání s odpadními vodami – vypouštění by se v tomto 
případě nepovolovalo a akumulační jímku by povoloval stavební úřad, protože by se 
nejednalo o vodní dílo (§ 55 odst. 2 vodního zákona) – jednoduché zařízení 
k akumulaci odpadních vod?“ 

 
Výklad : 

K otázce Ad 1) bylo  vypracováno stanovisko příslušného ústředního vodoprávního 
úřadu – Ministerstva životního prostředí dne 31.12.2004 pod č.j. 410/4514/04. 

 

 

 



K otázce Ad 2): 

Vodní díla dle ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisu jsou stavby, které slouží k účelům 
uvedeným v ustanovení § 55 odstavci 1 vodního zákona. 

Dle ustanovení § 55 odst. 3 písm. c) vodního zákona jsou mezi vodní díla zařazeny 
i čistírny odpadních vod. 

Obecně lze konstatovat, že stavba domovní čistírny, ze které nejsou vypouštěny odpadní 
vody do vod povrchových nebo podzemních, ale jsou po čistícím procesu akumulovány 
v bezodtokých jímkách, zřejmě neslouží k nakládání s vodami ve smyslu ustanovení vodního 
zákona, a to k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 
odst. 1 písm. c) vodního zákona ani k vypouštění odpadních vod do kanalizace dle § 16 
vodního zákona a nemělo by se u těchto staveb zřejmě jednat o vodní dílo. V tomto případě 
by se jednalo o stavbu, kterou povoluje obecný stavební úřad. 

V pochybnostech, zda konkrétní čistírna odpadních vod je vodním dílem podle 
ustanovení § 55 vodního zákona, je zcela na posouzení příslušného vodoprávního úřadu (§ 55 
odst. 3 vodního zákona). 

 
 

V Praze dne 24. března 2005 
 
 
 
  
 


