Upozornění na nové povinnosti majitelů bezodtokových jímek
Zákon č. 113/2018 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 38 odstavec 8 zní:
„ Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období
posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v
bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu,
název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou
odpadní vody zneškodněny.“.
Povinnost vlastníka jímky k 1. lednu 2021, podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je předložit zpětně doklady o
odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let, tedy od 1. ledna 2019.
Odpadní a srážkové vody
Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel,
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá
zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány
vodoměry.
Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo
přes uliční vpust měřeno, nebo v případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, a současně je také
možnost odběru z jiných zdrojů, vypočte se toto množství, tedy i množství dokládaného
odvozu odpadních vod, způsobem který stanoví prováděcí vyhláška k zákonu.

Prováděcí předpis k zákonu,
vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje, mimo
jiné, výše uvedené záležitosti, odkazující na použití směrných čísel roční spotřeby vody.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody podle této přílohy určují potřebu
pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. V odůvodněných případech
může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, uvedená směrná čísla roční potřeby ve vyjmenovaných případech snížit.

Bytový fond - Roční spotřeba na jednu osobu
Byty
1. bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt 15 m3
2. bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) 25 m3
3. bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do
dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým
zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována
centrálně pro celou obec nebo město (tzn. ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v
domě). V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se
při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty, 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na
spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách (na zahradě
apod.).
Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

