Povinnosti vlastníků jímek a septiků
Vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Jímka na odpadní vody (žumpa)
•

•

je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále
vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně
vytékat.
Z předchozího odstavce vyplývá, že odběr vody pro domácnost v takovém případě musí
přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky.

Vlastník jímky je povinen od 01. 08. 2010 v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona, na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí, prokázat zneškodnění odpadních vod
v souladu s vodním zákonem. Neprokázání této skutečnosti je přestupkem podle § 118 odst. 1 písm. d)
nebo správního deliktu podle § 125c odst. 1 písm. d) vodního zákona.
Septik (biologický septik)
Je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami
(pomocí otvorů v 1/3 výšky, horním přepadem aj.), tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování
kalu. Ze septiku jsou předčištěné vody dále vypouštěny těmito způsoby:
•

•
•

•

Do kanalizace pro veřejnou potřebu (veřejná, obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází
volná výusť do vodního toku, nebo stabilizační nádrž, dočišťovací rybník, a. p. Ve všech těchto
případech provozovatel kanalizace sleduje jakost vypouštěných vod pod obcí (odebírá vzorky
a výsledky odevzdává) a vlastní povolení k vypouštění odpadních vod, které nejméně 1x
za 10 let obnovuje.
Do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zakončena centrální ČOV (čistírna odpadních vod)
je zakázáno přes septik vypouštět odpadní vody.
Do povrchových vod - vodního toku, rybníka a. p., ať už přímo, nebo pomocí kanalizace
neznámého vlastníka, která se historicky se v obci nachází, jakost vod není sledována (tj. nejsou
odebírány vzorky).
Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy.

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu
je povinen dodržovat kanalizační řád, tj. jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užitečné výšky, musí
se odčerpat. Nejdelší interval pro vyklizení septiku je 1 rok. Při vyklízení septiku se musí ponechat asi
15 cm vrstva vyhnilého kalu k naočkování. Nedodržení kanalizačního řádu (např. nevyvážení kalu
ze septiku nejméně 1x ročně) je přestupkem podle § 32 odst. 4 písm. f), nebo správním deliktem podle
§ 33 odst. 6, písm. f) zákona o vodovodech a kanalizacích.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny přes septik do kanalizace pro veřejnou
potřebu, která je zakončena centrální – obecní ČOV je povinen neprodleně stavbu septiku odstranit
a přepojit odpadní vody na kanalizaci přímo. Nesplnění této povinnosti přestupkem podle § 32 odst.
3 písm. j), nebo správním deliktem podle § 33 odst. 7, písm. j) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových, nebo podzemních vod,
musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x
za 10 let. Vypouštěním ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle §
116 odst. 1 b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b).
Pozn. Vlastníci domovních čistíren odpadních vod jsou povinni dodržovat provozní řád, dodržovat
podmínky povolení k vypouštění (odběr vzorků) a před koncem platnosti povolení požádat
o prodloužení, nebo nové povolení.

