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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 

Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech, je zpřísnění číselných hodnot a zpřesnění popisu 

nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod, v souladu 

s úkolem uloženým ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu 

a obchodu a ministrem zemědělství usnesením vlády České republiky č. 1022 ze dne 14. 

prosince 2015. 

Návrhem dále dochází k odstranění administrativní chyby při definování normy 

environmentální kvality u ukazatelů benzo[b]fluoranthen a benzo[k]fluoranthen v příloze  

č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 

základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Zhodnocení bylo provedeno ve 

vztahu k čl. 1, 2 a 79 Ústavy České republiky a k čl. 11 a čl. 35 odst. 1 a 3 Listiny 

základních práv a svobod. 

Návrhem právního předpisu je naplňován jeden z cílů zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon) – stanovit podmínky pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod. Návrh je v souladu s vodním zákonem i se 

zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 38 odst. 8 tohoto zákona. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh je v souladu s předpisy Evropské unie a plní požadavky vyplývající ze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/E ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

Předložený návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Návrh oproti platnému znění přílohy č. 7 zpřesňuje slovní definici nejlepší dostupné 

technologie pro jednotlivé velikostní kategorie čistíren a podstatně zpřísňuje číselné 

parametry těchto technologií. Zpřísnění parametrů je dosaženo uvedením rozsahu 
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hodnot koncentrací pro ukazatele znečištění, kdy dolní mez uvedeného intervalu 

odpovídá technickým limitům při použití technologie podle slovního popisu a horní mez je 

blízko stávajícím závazným emisním standardům podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

pro danou velikost čistírny, respektive blízko reálným hodnotám koncentrace znečištění 

v odpadních vodách, vypouštěných z čistírny dané velikosti. 

Návrh dále obsahuje jednoznačnou a podrobnou specifikaci způsobu využití popisu 

nejlepších dostupných technologií z přílohy č. 7 vodoprávním úřadem při postupu 

stanovení emisních limitů podle § 38 odst. 8 a 10 vodního zákona tak, aby nedocházelo 

ke stanovení neodůvodněně přísných limitů pro vypouštěné znečištění v případech, kdy 

to není z hlediska ochrany vod nezbytné, nebo v případech, kdy výše případné investice 

do nejlepší dostupné technologie bude neadekvátní dosaženým výsledků z hlediska 

ochrany vod. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné 

rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny v Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace (viz část V. materiálu). Navrhovaná právní úprava 

nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny. Nepředpokládá se negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

Navrhovaná změna bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť dojde k zajištění 

efektivní ochrany povrchových vod účelnějším stanovením nejlepší dostupné technologie 

pro jednotlivé velikostní kategorie čistíren odpadních vod. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

     Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

     Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah. 

H Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší podle názoru předkladatele žádný nárůst korupčních 

rizik. Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je 

předkládán, tedy k účinnému zajištění ochrany povrchových vod. Předkládaným návrhem 

bude zajištěno, aby vodoprávní úřady vypočetly emisní limit dle konkrétní situace a 

nekopírovaly (jako dosud v řadě případů) hodnotu emisního standardu nebo hodnotu BAT 

z příloh nařízení, což popírá princip kombinovaného přístupu a brání dosažení dobrého 

stavu. Z návrhu, ve spojení s ustanovením § 106 a 107 vodního zákona, je zcela zřejmé, 
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který orgán bude kompetentní k rozhodování v území a že nedojde k nedůvodné 

centralizaci anebo naopak tříštění kompetencí pravomocí mezi větší počet oprávněných 

osob. Pro rozhodování v území se uplatní standardní mechanismy správního řízení, 

včetně mechanismů opravných a kontrolních. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I bodu 1 (změna přílohy č. 3) 

Dochází k opravě administrativní chyby, kdy je v platném znění přílohy č. 3 tabulka 1b u 

ukazatele benzo[b]fluoranthen a benzo[k]fluoranthen uvedena chybná norma 

environmentální kvality „0,17“ (namísto správné hodnoty „0,017 dle Přílohy I směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/E ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky). Neopravením této hodnoty by došlo 

k chybné transpozici směrnice s rizikem zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování EU 

ze strany Evropské komise. 

K čl. I bodu 2 (změna přílohy č. 7) 

Nové znění přílohy č. 7 zpřesňuje slovní definici nejlepší dostupné technologie pro jednotlivé 

velikostní kategorie čistíren a podstatně zpřísňuje číselné parametry těchto technologií. 

Zpřísnění parametrů je dosaženo uvedením rozsahu hodnot koncentrací pro ukazatele 

znečištění, kdy dolní mez uvedeného intervalu odpovídá technickým limitům při použití 

technologie podle slovního popisu a horní mez je blízko stávajícím závazným emisním 

standardům podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro danou velikost čistírny, respektive 

blízko reálným hodnotám koncentrace znečištění v odpadních vodách, vypouštěných 

z čistírny dané velikosti. 

Doplňuje se jednoznačná a podrobná specifikace způsobu využití popisu nejlepších 

dostupných technologií z přílohy č. 7 vodoprávním úřadem při postupu stanovení emisních 

limitů podle § 38 odst. 8 a 10 vodního zákona tak, aby nedocházelo ke stanovení 

neodůvodněně přísných limitů pro vypouštěné znečištění v případech, kdy to není z hlediska 

ochrany vod nezbytné, nebo v případech, kdy výše případné investice do nejlepší dostupné 

technologie bude neadekvátní dosaženým výsledků z hlediska ochrany vod. 

 

K čl. II (účinnost) 

Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. listopadu 2016, kdy je třeba počítat se zajištěním 

technické notifikace podle směrnice 98/34/ES před schválením návrhu vládou. 
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