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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu nařízení vlády: 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. 9. 2016  

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

 Cílem předkládané novely 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, které ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu 
a ministrem zemědělství bylo uloženo na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 ze 
dne 14. prosince 2015. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano – viz kapitola 3.1 

- MŽP – administrativní náklady na vydání metodického pokynu; 

- Prostředky z OPŽP - část z finančních prostředků z OPŽP bude prostřednictvím výzvy 
SFŽP ČR určena na podporu investic do snížení množství fosforu ve vypouštěných odpadních 
vodách. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano – viz kapitola 3.1  

 - Potenciální investiční náklady na intenzivnější odstraňování fosforu pro ČOV do 10 000 EO - 
max. v rozmezí cca 241 až 1 599 mil. Kč; 

- Potenciální investiční náklady na intenzivnější odstraňování fosforu pro ČOV nad 10 000 EO - 
max. cca 1,15 až 8,69 mld. Kč; 

- Potenciální investiční náklady na úpravu stávajícího provozu ČOV pro ostatní ukazatele 
znečištění; 

- Zvýšené provozní náklady ČOV na čištění odpadních vod. 
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano – viz kapitola 3.1  

 - Potenciální investiční a provozní náklady měst a obcí jakožto vlastníků ČOV – viz dopady na 
podnikatelské prostředí.  

3.5 Sociální dopady: Ano – viz kapitola 3.1 

- Potenciální dopady do ceny pro stočné – celkově max. cca 1 000 Kč/EO. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano – viz kapitola 3.1 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano – viz kapitola 3.1 

- Významný pozitivní vliv na čištění odpadních vod z bodových zdrojů a na modernizaci 
vodohospodářské infrastruktury - pozitivní dopady na ekosystémové služby poskytované 
vodními útvary včetně produkčních, regulačních a kulturních funkcí vodních útvarů - zejména 
s ohledem na předpokládanou vyšší účinnost čištění odpadních vod od sloučenin fosforu a s tím 
spojené omezení možnosti eutrofizace povrchových vod. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh 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. 

1.2 Definice problému 

Vodoprávní úřad je při stanovování emisních limitů v povolení k vypouštění městských 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace vázán povinností použít 

tzv. kombinovaný způsob výpočtu emisních limitů. Stanovené hodnoty emisních limitů by 

neměly být přísnější než hodnoty dosažitelné za použití tzv. nejlepších dostupných 

technologií (dále také „NDT“), které jsou uvedeny v Příloze č. 7 současného 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 (dále jen „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“).   

Současně nastavené číselné hodnoty v Příloze č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (dále jen 

„Příloha č. 7“) jsou pro jednotlivé ukazatele znečištění nastaveny blízko emisním standardům 

ukazatelů přípustného znečištění městských odpadních vod dle Přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb. a nereflektují hodnoty dosažitelné faktickou aplikací v Příloze č. 7 slovním 

popisem uvedených nejlepších dostupných technologií a jejich použití. Současná Příloha č. 7 

tedy popisuje možné nejlepší dostupné technologie, avšak uvedené hodnoty koncentrací pro 

jednotlivé ukazatele znečištění jsou v praxi dosahovány i bez využití těchto technologií. 

Častým výsledkem v praxi je to, že vodoprávní úřad používá číselné ukazatele z Přílohy č. 7 

jako emisní standardy, stanovuje emisní limity v těchto hodnotách, aniž by při stanovení 

limitů zohlednil stávající a požadovaný stav vodního útvaru a v oprávněných případech, jež 

jsou podloženy kombinovaným způsobem výpočtu limitů, trval na faktickém použití 

nejlepších dostupných technologií. Tento postup v praxi omezuje možnost dosažení dobrého 

stavu vodních útvarů a v odůvodněných případech na základě provedení kombinovaného 

přístupu stanovení takových emisních limitů pro vypouštění odpadních vod, které odpovídají 

místním přírodním i provozním podmínkám. Na základě hodnocení stavu vod však Česká 

republika v naprosté většině vodních útvarů (cca 70 %) neplní environmentální požadavky 

pro dobrý ekologický stav vodních útvarů povrchových vod, které požaduje Rámcová 

směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky (dále jen „Rámcová směrnice“). Na dosažení dobrého stavu vodních útvarů mají 

všechny Přílohou č. 7 upravené ukazatele znečištění zásadní vliv. Nejlepší dostupné 

technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod tak, jak jsou popsány 

v aktuálně platném Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., do značné míry nesplňují svoji funkci 

doplňkového nástroje stanovování emisních limitů vodoprávními úřady a mají nejen negativní 

vliv na stav vodních útvarů ale také na rozvoj a následnou aplikaci vyspělých technologií pro 

čištění odpadních vod. 

Na výše uvedené praktické problémy aplikace Přílohy č. 7 opakovaně upozorňuje a požaduje 

zjednat nápravu i institut ombudsmana (viz Dopis ombudsmana, 2013 a 2014). Ombudsman 

upozorňuje na současnou praxi, kdy vodoprávní úřady při stanovování emisních limitů pro 

komunální ČOV vychází z Přílohy č. 7 a nestanovují limity přísnější než zde uvedené. 

Ombudsman také upozorňuje na to, že z dostupných údajů je zřejmé, že stávající ČOV byly 
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a jsou schopny dodržovat mnohem přísnější limity a nastavením číselných hodnot 

v Příloze č. 7 tak ve vztahu k ochraně jakosti vod dochází k neodůvodnitelnému zvolňování 

emisních limitů pro vypouštění komunálních odpadních vod z ČOV.  

MŽP předkládá znění novely Přílohy č. 7 na základě usnesení vlády České republiky ze dne 

14. prosince 2015 č. 1022, na základě kterého bylo ministru životního prostředí uloženo ve 

spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem zemědělství vypracovat novelu 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. spočívající ve vypuštění nebo významném zpřísnění 

číselných hodnot pro nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vodní zákon“), je třeba k vypouštění odpadních vod povolení k nakládání 

s vodami, které vydává vodoprávní úřad. Při stanovení podmínek v povolení k vypouštění 

odpadních vod kombinovaným přístupem je v § 38 odst. 3 vodního zákona zakotvena 

povinnost vodoprávních úřadů přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti 

zneškodňování odpadních vod. Vymezení kombinovaného přístupu je dáno Rámcovou 

směrnicí a technické možnosti jsou zohledňovány v souladu s § 38 odst. 8 vodního zákona 

a Přílohou č. 7 nařízení č. 401/2015 Sb., která specifikuje nejlepších dostupné technologie. 

Nejlepšími dostupnými technologiemi se dle vodního zákona rozumí v daném čase 

nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění 

odpadních vod, které jsou ekonomicky a technicky přijatelné a zároveň nejúčinnější pro 

ochranu vod.  

Použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod 

představuje v kombinovaném přístupu nejvyšší možný požadavek na jakost vypouštěných 

odpadních vod, které může vodoprávní úřad požadovat po oprávněných k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. Jedná se o jeden ze vstupů pro diskreční stanovení 

emisních limitů vodoprávním úřadem spolu např. se stanoviskem správce povodí, projektu, 

zkušebního provozu, znalosti místních podmínek aj. Nejlepší dostupné technologie pro 

komunální zdroje by měly popisovat postupy a technologie, které jsou v daném čase 

považovány za nejúčinnější pro odstranění znečištění a zároveň dostatečně provozně 

ověřené. Na rozdíl od průmyslových vod, které jsou vypouštěné ze zdrojů (zařízení), které 

podléhají integrovanému povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, 

a platí pro ně v oblasti zneškodňování odpadních vod z těchto zdrojů (zařízení) BAT 

obsažené v dokumentech BREF, nejsou na evropské úrovni nejlepší dostupné technologie 

pro oblast zneškodňování městských odpadních vod stanoveny. Dosažitelné hodnoty 

koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění pro použití nejlepší dostupné 

technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a podmínky jejich použití 

jsou tak uvedeny pouze na národní úrovni v Příloze č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

b) Ministerstvo zemědělství (MZe); 

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); 

d) Vodoprávní úřady; 
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e) Žadatelé o vydání a vlastníci povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo do kanalizací. 

1.5 Popis cílového stavu 

Požadovaným stavem je úprava a zpřesnění Přílohy č. 7, tj. popisu nejlepších dostupných 

technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod, a podmínek jejich použití tak, aby 

odpovídaly aktuálnímu stavu techniky v této oblasti. Uvedené technologie musí být schopny 

co nejvíce přispět k zajištění naplnění závazků plynoucích pro ČR z Rámcové směrnice 

o vodách v oblasti dosažení dobrého stavu útvarů povrchových vod. Zároveň musí jít 

o technologie dostatečně provozně ověřené. Současně je požadovaným stavem to, aby 

stanovené emisní limity pro vypouštění odpadních vod z ČOV vybavených touto technologií 

vycházely z výsledků praktického provozu ČOV za běžných místních podmínek a při 

maximálním využití instalované technologie. Použití uvedených technologií bude zohledněno 

vodoprávními úřady při stanovování emisních limitů za pomoci využití kombinovaného 

přístupu a při zohlednění místních podmínek a požadavků na dobrý stav toku. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Současný postup vodoprávních úřadů resp. žadatelů o povolení k vypouštění odpadních vod 

při návrhu emisních limitů, kdy často dochází k tomu, že je číselných hodnot z Přílohy č. 7 

užíváno jako emisních standardů s tím, že ani v případě nevyhovujícího stavu vodních útvaru 

a místně vhodných technických a přírodních podmínek není možné stanovit limit přísnější, je 

v rozporu s požadavky Rámcové směrnice na použití kombinovaného výpočtu limitů, při 

kterém by měl být zohledňováno dosažení dobrého stavu povrchových vod. Zachování 

současného stavu tak přináší riziko nedostatečného využití kombinovaného přístupu 

stanovení limitů a s tím související nedosažení dobrého stavu vodních útvarů a případné 

sankce ze strany EU.   

Rizikem vyplývajícím ze zachování současné situace je dále i to, že v některých případech 

mohou žadatelé o vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

nebo do kanalizací uvádět v žádosti automaticky vyšší úroveň znečištění na úrovni 

nejlepších dostupných technologií tj. požadovat méně přísné limity, ačkoliv v předchozím 

období měli v souladu s kombinovaným výpočtem stanoveny limity přísnější a tyto limity 

plnili. Vodoprávní úřad v takovém případě žádost, bez ohledu na skutečné požadavky 

plynoucí ze stavu vodního útvaru a kombinovaného výpočtu limitů, musí schválit, jelikož 

přísnější hodnotu dle současného výkladu použití číselných hodnot z Přílohy č. 7, 

potvrzeným i rozkladovou komisí MŽP, požadovat po žadateli nemůže. 

Zároveň zachováním současného stavu nebude zajištěna dostatečná motivace k potřebné 

modernizaci ČOV, protože i technologie, které nedosahují technických parametrů 

v Příloze č. 7, v reálu běžně dosahují číselných limitů uvedených v této Příloze č. 7 nařízení 

vlády č. 401/2015 Sb. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Zachování současného znění Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Příloha č. 7 dále 

popisuje možné použitelné technologie a uvádí limitní číselné hodnoty koncentrací či 

účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění. 
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2.2 Varianta 1 

Navržená Varianta 1 předpokládá změnu Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., která 

dle Varianty 1 obsahuje tabulku pro jednotlivé velikostní kategorie ČOV, popis nejlepších 

dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití, 

včetně číselných hodnot koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění. 

Nejlepší dostupné technologie jsou touto Variantou 1 aktualizovány dle současných 

technických možností čištění městských odpadních vod a nastaveny pro jednotlivé kategorie 

ČOV dle požadavků na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Slovní popis technologií je dále 

omezen na specifikaci toho, co by technologie měla umožňovat, výčet jednotlivých 

technických řešení je pouze příkladný, aby nezvýhodňoval konkrétní technologickou 

modifikaci. Na základě vyhodnocení současného stavu vodních útvarů v ČR a vlivu 

bodových zdrojů znečištění je slovní popis nejlepších dostupných technologií zpřesněn 

a prioritně zaměřen na dosažení vyššího odstraňování fosforu z odpadních vod. MŽP na 

základě vyhodnocení vlivu bodových zdrojů znečištění na koncentrace sloučenin dusíku ve 

vodních útvarech rovněž nemá snahu zatížit provozovatele resp. vlastníka ČOV 

nepřiměřenými investicemi do snižování sloučenin dusíku. Z tohoto důvodu byly nejlepší 

dostupné technologie pro odstraňování dusíku pouze zpřesněny tak, aby v maximální možné 

míře byly využity stávající technologie bez nutnosti dodatečných investic a k dosažení 

číselných hodnot NDT by měla být dostatečná optimalizace technologického procesu 

stávajícího zařízení s ohledem na minimalizaci vypouštěného znečištění sloučenin dusíku. 

Číselné hodnoty charakterizující efektivitu procesu čištění odpadních vod při použití ve 

slovním popisu specifikovaných NDT jsou uvedeny jako interval hodnot „p“ nebo „průměr“ 

koncentrací znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo tam, kde je to vhodné jako 

účinnost čištění. Navržená spodní hodnota intervalu odpovídá stavu, kdy bude reálně 

použita NDT včetně jejího plného využití, tedy technickým limitům při použití technologie, 

tato hodnota je zároveň nejblíže cílovým požadavkům na stav vodních útvarů tj. normám 

environmentální kvality pro jednotlivé ukazatele znečištění. Zároveň se jedná o hodnotu, 

s jejímž dosažením budou spojena určitá investiční opatření, která však zároveň mohou 

omezit platbu poplatků za vypouštění odpadních vod z důvodu podkročení limitů pro 

zpoplatnění. Navržená horní hodnota intervalu je stanovena tak, aby její dosažení bylo 

možné převážně optimalizací a plným využitím stávající technologie, jež však nemusí plně 

vyhovovat slovnímu popisu NDT pro danou velikostní kategorii ČOV. Tato hodnota leží 

blízko hodnot stávajících emisních standardů respektive blízko reálným hodnotám 

koncentrace znečištění v odpadních vodách, vypouštěných ze stávajících  čistíren dané 

velikosti. Její dosažení bude spojeno především s navýšením provozních nákladů, které by 

ale mělo být kompenzováno nižší platbou poplatků za vypouštění odpadních vod z důvodu 

snížení množství vypouštěného znečištění. 

Číselné hodnoty, vyjádřené jako účinnost čištění lze pro stanovení emisních limitů použít 

především u čistíren s nestandardní koncentrací či složením odpadních vod na přítoku 

a u ukazatele Ncelk., který je silně závislý na koncentraci surové vody. U malých ČOV, kde 

existuje velké kolísání hodnot znečištění v surové odpadní vodě, byla proto jako číselná 

hodnota pro Ncelk. stanovena pouze účinnost odstraňování Ncelk. a nikoliv konkrétní 

koncentrace.  

Do Přílohy č. 7 byly rovněž doplněny vysvětlující informace pro aplikaci použití nejlepších 

dostupných technologií vodoprávním úřadem. Je doplněno, že při požadavku na použití 
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nejlepších dostupných technologií vodoprávní úřad využije při stanovení emisních limitů celý 

rozsah koncentrací, kterými je nejlepší dostupná technologie specifikována. Při tom vždy 

zohlední požadavky na zvýšenou ochranu vodního útvaru podle § 38 odst. 10 vodního 

zákona pro konkrétní parametr znečištění např. dusík či fosfor. Použití spodní hranice 

intervalu koncentrací NDT je možné na základě podnětu správce vodního toku nebo 

účastníka řízení zejména u povodí vodních toků, jejichž povrchová voda je využívána na 

vodu pitnou, povrchových vod využívaných ke koupání, lososových vod a málo vodných 

toků. Dále při požadavku na nejlepší dostupnou technologií zohlední stávající technologii 

čistírny odpadních vod a dosahované hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních 

vodách tak, aby nově požadované emisní limity byly dosažitelné s vynaložením investičních 

nákladů, jež budou úměrné konkrétním přínosům realizovaného opatření z hlediska ochrany 

vod. Pokud splnění požadavku na použití nejlepších dostupných technologií vyžaduje 

realizaci nákladnějšího investičního opatření, vodoprávní úřad v povolení k vypouštění 

stanoví cílové emisní limity a dostatečnou dobu pro dosažení těchto limitů. Toto doplnění, 

které vychází z důsledného projednání obsahu Přílohy č. 7 se zástupci dotčených subjektů 

a má zabránit stavu, kdy vodoprávní úřad automaticky požaduje nejpřísnější hodnotu, 

uvedenou v číselných hodnotách NDT pro danou velikostní kategorii ČOV bez řádného 

zdůvodnění této potřeby. Zároveň ale v kombinaci s intervalovým vyjádřením číselných 

hodnot umožňuje dostatečně flexibilní rozhodování vodoprávních úřadů v případech, kdy je 

to pro stav vodních útvarů zásadní. V souladu s principy Rámcové směrnice je také 

akcentováno hledisko ekonomické přiměřenosti požadovaného řešení. 

Již při tvorbě nařízení vlády č. 401/2015 Sb. bylo oproti v té době platné právní úpravě 

v souladu s koncepcí nejlepších dostupných technik definovaných zákonem č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci, navrhováno vypuštění konkrétní hodnoty a ponechání pouze 

slovního popisu nejlepších dostupných technologií. Tato další potenciální variantní úprava 

znění Přílohy č. 7 již byla předmětem posouzení v rámci hodnocení dopadu regulace, 

nicméně je dotčenými subjekty zásadně rozporovaná.  Proto není tato další možná Varianta 

2 předmětem RIA a slovní popis nejlepších dostupných technologií je v kompromisní 

navrhované Variantě 1 doplněn o konkrétní číselné hodnoty koncentrací a účinností, které 

jsou předmětem vyhodnocení dopadů regulace RIA.  

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na mezinárodní 

konkurenceschopnost ČR. 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na podnikatelské prostředí. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na územní samosprávné celky. 

Sociální dopady 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají žádné sociální dopady. 

Dopady na spotřebitele 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na spotřebitele. 

Dopady na životní prostředí 

Současné číselné hodnoty v Příloze č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. neodpovídají 

hodnotám dosažitelným současnými nejlepšími dostupnými technologiemi, technologiím 

uvedeným v aktuálním znění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., a ani požadavkům na jakost 

vypouštěných odpadních vod a stav vodních útvarů. Protože jsou tyto hodnoty považovány 

za limitní hodnoty, vodoprávní úřady a subjekty odpovědné za dosažení dobrého stavu 

vodních útvarů nemohou v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

do kanalizace nastavit na základě kombinovaného přístupu emisní limity přísnější. Tato 

situace tak má negativní vliv na zlepšování stavu vodních útvarů a dosažení požadovaných 

environmentálních cílů Rámcové směrnice. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na výkon státní statistické služby. 

Korupční rizika 

Se zachováním současného stavu se nepředpokládají zvýšená korupční rizika. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná Varianta 1 předpokládá, že MŽP vydá metodický pokyn k celému nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb., jehož součástí bude i metodický pokyn k novelizované Příloze č. 7. Jedná 

se o běžné administrativní náklady MŽP, které budou vynaloženy v rámci současné agendy 

bez dodatečných požadavků na státní rozpočet. Metodický pokyn bude, stejně jako ten 

stávající, obsahovat mimo jiné detailnější popis nejlepších dostupných technologií čištění 

městských odpadních vod.  
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Dále MŽP předpokládá, že jako podpora pro investice do snížení množství fosforu ve 

vypouštěných odpadních vodách bude ve 4. čtvrtletí 2016 vypsána výzva z dotačního 

programu OPŽP, a to v rámci specifického cíle 1.1: Snížení množství vypouštěného 

znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. Současná alokace na 

specifická opatření v rámci tohoto specifického cíle činí cca 9,5 mld. Kč. Dotační podpora 

může být využita pro částečné krytí investičních nákladů na odstraňování fosforu pro 

opatření ke zmírnění investičních nákladů na odstraňování fosforu, na které má Varianta 1 

novely Nařízení vlády potenciálně největší dopad. Podpora v rámci uvedené výzvy bude 

cíleně určena na pro doplnění simultánního srážení na stávající ČOV pod 10 000 EO i na 

přeměnu simultánního na oddělené srážení u ČOV nad 10 000 EO. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Navrhovaná Varianta 1 nepředpokládá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Zpřísnění číselných omezení pro nejlepší dostupné technologie potenciálně ovlivní některé 

provozovatele resp. vlastníky oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

nebo do kanalizací. Konkrétní dopady budou záležet na stanovených emisních limitech pro 

jednotlivé konkrétní subjekty, které v povolení k vypouštěné odpadních vod stanovuje 

vodoprávní úřad na základě kombinovaného přístupu a které nemusejí být nastaveny právě 

na limity pro NDT. Tyto požadavky a případné investiční a provozní náklady provozovatelů 

resp. vlastníků ČOV na čištění odpadních vod budou místně značně variovat.  

V žádném případě by však Varianta 1 neměla vést k narušení právní jistoty oprávněných 

z platných povolení k nakládání s vodami, neboť vodoprávní úřad nedisponuje v souladu 

s § 12 vodního zákona ustanovením, které reguluje postupy při změně/zrušení povolení 

k nakládání s vodami - pravomocí změnit či dokonce zrušit platné povolení k vypouštění 

odpadních vod z moci úřední, dojde-li ke změně právní úpravy, na základě které bylo 

povolení vydáno (přezkum povolení). Platná povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových tedy nebudou přijetím novelizace Přílohy č. 7 automaticky dotčena. Nová právní 

úprava Přílohy č. 7 a zpřísnění limitů se tak potenciálně vztáhne pouze na vydání povolení 

nových a na případné oprávněným vyžádané změny obsahu či platnosti povolení. Současná 

platná povolení k vypouštění odpadních vod tak nebudou novelou dotčena. 

Zvýšení nákladů lze předpokládat v případě, že vodoprávní úřad na základě kombinovaného 

výpočtu na základě místních přírodních a provozních podmínek sezná, že pro dosažení 

zlepšení stavu vodních útvarů je nutné využití nejlepší dostupné technologie. V případě, že 

pro konkrétní žádost o povolení k vypouštění odpadních vod bude vodoprávním úřadem 

požadována technologie a související emisní limity na úrovni nejlepších dostupných 

technologií a daná konkrétní ČOV nebude touto technologií disponovat, lze pro jednotlivé 

kategorie ČOV očekávat zvýšení investičních popř. i provozních nákladů.  

Navrženou Variantou 1 dochází ke zpřesnění nejlepších dostupných technologií zejména 

s akcentem na efektivnější odstraňování fosforu. V praxi pro kategorii ČOV 50 - 10 000 EO 

se novela Přílohy č. 7 může projevit zejména na investičních nákladech do technologie na 

simultánní srážení fosforu. V praxi pro kategorii ČOV nad 10 000 EO půjde v případě 

požadavků na nejlepší dostupné technologie nejčastěji o investiční náklady spojené 

s dodatečnou instalací technologie odděleného srážení fosforu, které v zásadě žádná ČOV 

v této kategorii nemá. I když je její instalace v souladu i se stávajícím popisem v Příloze č. 7, 

všechny tyto ČOV pracují jen se simultánním srážením, tj. NDT pro kategorii ČOV pod 
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10 000 EO. Za účelem odhadu maximálních možných investičních dopadů MZe na základě 

údajů databází Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní 

evidence (VÚPE) analyzovalo, které ČOV reálně plní resp. neplní navržené intervalové 

hodnoty koncentrací na úrovni NDT pro celkový fosfor. Tabulka 1 uvádí počet ČOV aktuálně 

nevyhovujících spodní a horní hranici intervalu hodnot navržených pro NDT pro ukazatel 

celkový fosfor.  

Tabulka 1: Počet ČOV aktuálně nevyhovující navrženým koncentračním 

hodnotám pro ukazatel fosfor 

Kategorie ČOV 
Celkový 

počet ČOV 
v kategorii 

Spodní 
hodnota 
intervalu 
pro NDT 

Počet ČOV 
nevyhovujíc

ích 
hodnotám 
pro NDT  

Horní 
hodnota 
intervalu 
pro NDT 

Počet ČOV 
nevyhovujíc

ích 
hodnotám 
pro NDT  

50-500 EO 1 128 1 626 3 357 

501-2000 EO 738 1 593 2 397 

2001-10 000 EO 313 1 232 1,5 139 

10 001-100 000 EO 139 0,2 132 0,8 82 

nad 100 000 EO 13 0,15 13 0,5 2 

Zdroj: vlastní dle dat MZe, 2016. 

MZe dále provedlo odhad investičních nákladů na 1 ČOV na čistící a další zařízení na 

požadované nejlepší dostupné technologie pro čištění odpadní vody z důvodu odstranění 

ukazatele celkový fosfor (viz tabulka 2). Na základě praktické zkušenosti MŽP se současným 

reálným stavem a technickým vybavením ČOV lze považovat kalkulované náklady u ČOV do 

10 000 EO (tj. investiční náklady na simultánní srážení fosforu) za spíše nadsazené 

z důvodu předimenzovaného výčtu zařízení, na základě kterého byly náklady kalkulovány. 

MŽP provedlo totožnou analýzu potřebných nákladů na investiční zařízení zabezpečující 

dosažení hodnot požadované nejlepší dostupné technologie ČOV do 10 000 EO (viz tabulka 

2). Pro odhad investičních nákladů byly použity náklady dle ceníku jednotlivých zařízení 

společnosti KEMIRA (největší dodavatel chemikálií pro odstraňování fosforu v ČR), které 

jsou nezbytná pro zabezpečení simultánního srážení fosforu na existující ČOV. Pro horní 

kategorii ČOV, tj. nad 10 000 EO, kde se předpokládá použití odděleného srážení, jsou 

údaje o velikosti investičních nákladů vzhledem k neexistenci dostatečně četného vzorku 

aplikací této technologie v ČR pouhým odhadem, neboť v praxi bude záležet na způsobu 

realizace pro konkrétní podmínky dané ČOV.  

V případě simultánního srážení fosforu bude nutné provést určité úpravy technologií (pískové 

filtry, vracení kalů zpět do aktivace, využití vodárenských kalů v aktivaci apod.), aby bylo 

zajištěno dostatečně účinné čištění fosforu v odpadních vodách. Pro zajištění rovnoměrného, 

účinného a stabilního srážení fosforu může být nezbytné instalovat automatické dávkování 

srážedla, které bude reagovat na množství fosforu při nátoku odpadní vody na ČOV. 

Stanovené hodnoty 0,2 – 0,8 mg/l celkového fosforu (ročního průměru) v biologicky 

vyčištěných odpadních vodách u ČOV nad 10 000 EO je možné dosahovat, pokud jsou 

splněny některé základní podmínky, zejména: 
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• Na stokové síti není průmyslový zdroj fosforu s hydraulickou a látkovou kapacitou 

větší než 20 % projektované kapacity ČOV ve všech parametrech; 

• biologický stupeň ČOV je na principu nízko-zatížené aktivace (přibližně 0,05 kg 

BSK5/kg.den); 

• ČOV má dosazovací nádrže navrženy v souladu s ČSN 756401 dle parametru 

látkového zatížení plochy se zohledněním recirkulace; 

• srážení fosforu je realizováno odděleně v biologicky vyčištěné odpadní vodě se 

zajištěním koagulace vznikajících koloidů a následné separace na pískových filtrech nebo 

gravitačně (nikoliv na mikrosítech). Při separaci na filtrech i lamelových usazovácích se 

využije kal vznikající za čistírnou zpět v aktivaci a proběhne „kalové vysrážení fosforu“, podle 

podmínek za snížených dávek srážedla. Velké vločky při odděleném srážení je možné 

dosáhnout i přídavkem flokulantu (krajní situace). Kaly, které se oddělí z odpadní vody, se 

zpracují spolu s přebytečným kalem. Je třeba přitom dbát na oxické podmínky. 

• novou možností je srážení fosforu na ČOV za vhodných podmínek, daných přepisem 

metody, pomocí železitých kalů z úpraven pitné vody bez dávkování jiného srážedla. Před 

aplikací je však nutné konfiguraci ČOV odborně posoudit a postup modifikovat (testováno 

s výsledky 0,1 – 0,8 mg/l dva roky na 4 ČOV). Terciární srážení fosforu v takovém případě 

potom není nutné. Tento postup výrazně stabilizuje i odstraňování dusíku. Využití 

vodárenských kalů však není pro všechny ČOV dostupné. 

• Zajištění splnění uvedených podmínek může představovat další investiční a provozní 

náklady. Dalším předpokladem je odborné a individuální posouzení možností konkrétní ČOV. 

Pro potřeby RIA lze použít odhad nákladů MZe jako horní hranici teoreticky možných 

investičních nákladů do požadované NDT technologie na nejvyšší a nejnákladnější možné 

technologické úrovni a dimenzování. MŽP nemá pro kategorii ČOV nad 10 000 EO 

k dispozici jiné, řádově odlišné odhady možných nákladů. Lze předpokládat, že při 

případném požadavku na instalaci NDT na dané ČOV budou dotčení provozovatelé volit 

ekonomicky racionální technologické řešení a proto mohou být výsledné investiční náklady 

nižší než uvedené. Porovnání investičních nákladů na 1 ČOV kalkulovaných MZe i MŽP na 

instalaci potřebných zařízení ke splnění hodnot na úrovni navrhovaných NDT ukazuje 

následující tabulka 2. 
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Tabulka 2: Odhad investičních nákladů na 1 ČOV na odstraňování fosforu na 

úrovni navrhovaných NDT1  

Kategorie ČOV 

Spodní 
intervalová 

hodnota 
NDT (mg/l) 

Odhad nákladů 
na 1 ČOV 
 (mil. Kč) 

Horní 
intervalová 

hodnota 
NDT (mg/l) 

Odhad nákladů 
na 1 ČOV 
 (mil. Kč) 

MZe MŽP MZe MŽP 

50-500 EO 1 0,38 0,123 3 0,38 0,123 

501-2 000 EO 1 0,837 0,23 2 0,661 0,23 

2001-10 000 EO 1 3,723 0,762 1,5 1,496 0,762 

10 001-100 000 EO 0,2 45,12 - 0,8 9,31 - 

nad 100 000 EO 0,15 210 - 0,5 193 - 

Zdroj: vlastní dle dat MZe a ceníku společnosti KEMIRA, 2016. 

Z uvedené tabulky 2 lze vyčíst teoretické investiční náklady na 1 ČOV v případě, že by této 

ČOV vodoprávní úřad kombinovaným přístupem stanovil emisní limity pro odstraňování 

fosforu na úrovni NDT a tato ČOV neměla potřebné technologie nainstalovány. Investiční 

náklady se dle provedené analýzy budou lišit dle velikostní kategorie ČOV. Pro ČOV do 

velikosti 10 000 EO se v případě nutnosti investic do technologií na úrovni NDT na 

odstraňování fosforu, tj. simultánní chemické srážení, se bude jednat nejčastěji o investiční 

náklady v řádu statisíců Kč/ČOV, nejvýše se může jednat o spodní jednotky milionů Kč 

pro horní kategorii ČOV. V některých případech (např. při vypouštění odpadních vod 

z ČOV do vod, které jsou zdrojem pitné vody) bude potenciálně nutné instalovat i terciární 

srážení fosforu, které je finančně náročnější než technologie simultánního chemického 

srážení. Pro velikostní kategorii ČOV mezi 10 000 EO a 100 000 EO se v případě nutnosti 

investic do technologií na úrovni NDT na odstraňování fosforu, tj. oddělené chemické 

srážení, se bude jednat nejčastěji o investiční náklady v řádu desítek milionů Kč/ČOV, 

u největších ČOV nad 100 000 EO se investiční náklady mohou pohybovat v řádech 

spodních stovek milionů Kč/ČOV.  

Na základě údajů z VÚME a VÚPE o počtu ČOV, které v současné době nesplňují navržené 

limity na úrovni technologií NDT pro ukazatel znečištění, lze odhadnout maximální investiční 

náklady v případě, pokud by všechny tyto ČOV musely mít nainstalovány technologie na 

úrovni navržených NDT. Tyto celkové investiční náklady pro jednotlivé kategorie ČOV do 

10 000 EO ilustruje následující tabulka 3. Shrnutí odhadnutých celkových nákladů z tabulky 3 

na odstraňování fosforu na úrovni technologií NDT pro kategorii ČOV do 10 000 EO ilustruje 

tabulka 4. 

                                                

1 Odhad nákladů v tabulce 2 na základě analýzy MZe je kalkulován pro střední počet EO v uvedené 
kategorii ČOV, odhad nákladů MŽP je uveden pro horní hranici kategorie ČOV. 
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Tabulka 3: Teoretický odhad investičních nákladů na technologie na úrovni 

NDT na odstraňování fosforu pro všechny navržené kategorie ČOV do 

10 000 EO 

KATEGORIE ČOV 

50 - 500 EO 

intervalová hodnota 
NDT (roční průměr) 

1 mg/l 3 mg/l 

počet ČOV 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

626 357 

počet EO 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

156 723 85 137 

  MZe 
MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

MZe 
MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

Průměrný inv. 
náklad na 1 ČOV 
(mil. Kč) 

0,38 0,123 0,38 0,123 

Celkové investiční 
náklady (mil. Kč) 

238 77 136 44 

 

KATEGORIE ČOV 

501 - 2000 EO 

intervalová hodnota 
NDT (roční průměr) 

1 mg/l 2 mg/l 

počet ČOV 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

593 397 

počet EO 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

612 040 393 601 

  MZe 
MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

MZe 
MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

Průměrný inv. 
náklad na 1 ČOV 
(mil. Kč) 

0,84 0,23 0,66 0,23 

Celkové investiční 
náklady (mil. Kč) 

498 136 262 91 
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KATEGORIE ČOV 

2001 – 10 000 EO 

intervalová hodnota 
NDT (roční průměr) 

1 mg/l 1,5 mg/l 

počet ČOV 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

232 139 

počet EO 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

970 319 527 185 

 
MZe 

MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

MZe 
MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

Průměrný inv. 
náklad na 1 ČOV 
(mil. Kč) 

3,72 0,76 1,5 0,76 

Celkové investiční 
náklady (mil. Kč) 

863 176 209 106 

Zdroj: vlastní dle MZe a KEMIRA,2016 

Tabulka 4: Agregovaný odhad investičních nákladů pro jednotlivé kategorie 

ČOV do 10 000 EO na odstraňování fosforu na úrovni technologií NDT 

  MZe 
MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

MZe 
MŽP (dle ceníku 
KEMIRA 2016) 

Suma investičních 
nákladů pro všechny 
ČOV do 10 000 EO  

1 599 mil. Kč 389 mil. Kč 607 mil. Kč 241 mil. Kč 

Zdroj: vlastní dle MZe a KEMIRA, 2016. 

Z uvedené tabulky 4 vyplývá, že pokud by všechny ČOV v kategorii do 10 000 EO, které 

v současné době neplní hodnoty pro NDT pro ukazatel znečištění fosfor, byly na základě 

povolení k vypouštění odpadních vod nuceny aplikovat čistící technologie na úrovni 

navrhovaných NDT, činily by celkové investiční náklady pro všechny ČOV do 10 000 EO 

cca 241 - 389 milionů Kč (dle propočtu MŽP) až 607 - 1 599 mil. Kč (dle propočtu MZe). 

V případě kategorií ČOV nad 10 000 EO lze obdobnou analýzou dospět k následujícím 

odhadům investičním nákladům na NDT pro ukazatel znečištění fosfor. 
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Tabulka 5: Teoretický odhad investičních nákladů  na technologie na úrovni 

NDT na odstraňování fosforu pro kategorii ČOV nad 10 000 EO 

KATEGORIE ČOV 

10 001 – 100 000 EO 

intervalová hodnota 
NDT (roční průměr) 

0,2 mg/l 0,8 mg/l 

počet ČOV 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

132 82 

počet EO 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

4 007 012 2 349 834 

Průměrný inv. 
náklad na 1 ČOV 
(mil. Kč) 

45,12 9,31 

Celkové investiční 
náklady (mil. Kč) 

5 956 763 

 

KATEGORIE ČOV 

NAD 100 000 EO 

intervalová hodnota 
NDT (roční průměr) 

0,15 mg/l 0,5 mg/l 

počet ČOV 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

13 2 

počet EO 
nevyhovujících 
hodnotám pro NDT 

3 953 534 1 697 000 

Průměrný inv. 
náklad na 1 ČOV 
(mil. Kč) 

210 193 

Celkové investiční 
náklady (mil. Kč) 

2 730 386 

Zdroj: vlastní dle MZe, 2016. 

Tabulka 6: Agregovaný odhad investičních nákladů pro kategorie ČOV nad 

10 000 EO na odstraňování fosforu na úrovni technologií NDT 

Suma investičních 
nákladů pro všechny 
ČOV nad 10 000 EO 

8 686 mil. Kč 1 149 mil. Kč 

Zdroj: vlastní dle MZe a KEMIRA, 2016. 

Z uvedené tabulky 6 vyplývá, že pokud by všechny ČOV v kategorii nad 10 000 EO, které 

v současné době neplní intervalové hodnoty pro ukazatel znečištění fosfor, byly na základě 

povolení k vypouštění odpadních vod nuceny aplikovat čistící technologie na úrovni 
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navrhovaných NDT, činily by celkové investiční náklady pro všechny ČOV nad 

10 000 EO až cca 1,15 mld. Kč – 8,69 mld. Kč.  

Celkové výše odhadnuté náklady na odstraňování fosforu na úroveň NDT pro kategorii ČOV 

do 10 000 EO i nad 10 000 EO, které v současné době neplní navrhované intervalové 

hodnoty pro NDT, tak dle provedené analýzy mohou činit cca 1,4 až 1,8 mld. Kč pro horní 

(méně přísnou) intervalovou hodnotu popisující NDT, a cca 9,1 až 10,3 mld. Kč pro 

spodní (přísnější) intervalovou hodnotu popisující NDT (viz tabulka 7).  

Tabulka 7: Agregovaný odhad investičních nákladů pro všechny kategorie ČOV 

na odstraňování fosforu na úrovni technologií NDT 

  

Spodní intervalová hodnota NDT Horní intervalová hodnota NDT 

MZe MŽP  MZe MŽP  

Suma investičních 
nákladů pro ČOV do 
10 000 EO (mil. Kč) 

1 599 389 607 241 

Suma investičních 
nákladů pro ČOV 
nad 10 000 EO (mil. 
Kč) 

8 686 8 686 1 149  1 149 

Suma investičních 
nákladů pro všechny 
ČOV  

10,3 mld. Kč 9,1 mld. Kč 1,8 mld. Kč 1,4 mld. Kč 

Zdroj: vlastní dle MZe a KEMIRA, 2016. 

Zásadní vliv na velikost případných investičních nákladů tak bude mít umístění požadované 

hodnoty emisního limitu v intervalu NDT pro danou velikost ČOV, a to především u ČOV nad 

10 000 EO. Vzhledem k navrhovanému znění Přílohy č. 7 a  tomu, že vodoprávní úřad může 

požadavek na NDT uplatnit jen v odůvodněných případech a tak, aby nově požadované 

emisní limity byly dosažitelné s vynaložením investičních nákladů, jež budou úměrné 

konkrétním přínosům realizovaného opatření z hlediska ochrany vod, budou pro většinu 

případů hodnoty emisních limitů stanoveny u horní hranice intervalu hodnot NDT, tzn. jejich 

splnění bude vyžadovat relativně nižší investiční náklady popř. pouhou optimalizaci stávající 

technologie.  

Jako podpora pro investici do srážení fosforu bude dle konzultací s odborem ochrany vod 

MŽP (2016) ve 4. čtvrtletí 2016 vypsána výzva z dotačního programu OPŽP, jež bude 

určena jak pro doplnění simultánního srážení na stávající ČOV pod 10 000 EO tak na 

přeměnu simultánního na oddělené srážení u ČOV nad 10 000 EO. 

Kromě výše odhadnutých teoretických maximálních investičních nákladů lze v případě 

zpřísněných požadavků na čištění odpadních vod uvažovat zvýšení souvisejících provozních 

náklady. Obecně se provozní náklady na koagulant pohybují v rozmezí cca 150 až 

200 Kč/kg odstraněného fosforu. Navýšení provozních nákladů tak může činit u zavedení 

nového simultánního srážení fosforu cca 0,5 – 2 Kč na 1 m3 vyčištěné odpadní 

vody v závislosti na velikosti ČOV, vstupní koncentraci fosforu v surové odpadní vodě 
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a konkrétní ceně srážedla. Pokud je již fosfor na ČOV srážen, navýšení nákladů bude 

úměrné požadovanému snížení koncentrace ve vypouštěné odpadní vodě na hodnoty NDT, 

tj. o 1 – 2 mg/l fosforu, což odpovídá provozním nákladům cca 0,2 – 0,5 Kč/m3. Pokud bude 

použito oddělené srážení fosforu lze podle existujících provozních výsledků předpokládat 

stejnou nebo ještě nižší spotřebu srážedla než je aktuální spotřeba pro simultánní srážení. 

Do vyšších provozních nákladů  se také promítne potenciálně vyšší spotřeba energie na 

čerpání vody popř. praní pískových filtrů.  

U ukazatelů znečištění celkový a amoniakální dusík a ostatních látek lze předpokládat, že 

navrhovaná úprava Přílohy č. 7 bude v praxi představovat pouze tlak na optimalizaci 

a zefektivnění stávající technologie s ohledem na výslednou kvalitu vypouštěných odpadních 

vod, bez nutnosti zavádění nových technologií na úrovni NDT a vynaložení souvisejících 

investičních nákladů. Vyjmenované nejlepší dostupné technologie prakticky odpovídají tomu, 

co je dnes instalováno na stávajících ČOV a např. ke zvýšení účinnosti denitrifikace využitím 

externího substrátu v postdenitrifikaci by mělo docházet jen v krajních případech, kdy budou 

vyčerpány všechny technologické možnosti optimalizace procesu odstraňování dusíku při 

využití stávající technologie. Částečné odstraňování dusíku spojené s denitrifikací je 

nedílnou součástí technologické linky každé moderní ČOV a to bez ohledu na její velikost 

(počínaje 10 EO), neboť denitrifikace šetří provozní náklady na aeraci a zajišťuje dobrou 

separovatelnost aktivovaného kalu v dosazovací nádrži. Vzhledem k tomu, že většina 

sloučenin dusíku, jenž se dostává do povrchových vod, má původ v plošném zemědělském 

znečištění, lze  přísnějšími požadavky z hlediska ochrany povrchových vod odůvodnit pouze 

v ojedinělých specifických případech, tj. např. u přítoků do vodárenských nádrží. 

S dosažením hodnot amoniakálního dusíku na dolním konci intervalu NDT může být 

v určitých případech spojeno mírné navýšení provozních nákladů z důvodu vyšší spotřeby 

energie na dodávku vzduchu pro aeraci.  

Příloha č. 7 se týká výhradně komunálních čistíren odpadních vod, proto jsou vyloučeny 

dopady na průmyslové ČOV, které jsou regulovány dle požadavků BAT stanovených na 

evropské úrovni nebo dle přílohy č. 2 nařízení. Navržená Varianta 1 tak nepředpokládá 

dopady na průmyslové ČOV. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Navrhovaná Varianta 1 předpokládá potenciálně významné dopady zejména na města a 

obce jakožto majoritní vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Kvantitativní a kvalitativní 

vyhodnocení těchto možných dopadů navržené Varianty 1 je obsaženo výše 

v podkapitole Dopady podnikatelské prostředí, a to včetně investičních nákladů pro 

jednotlivé velikostní kategorie ČOV. Z této analýzy vyplynulo, že navrhovaná Varianta 1 

může pro jednotlivé vlastníky vodohospodářské infrastruktury znamenat zejména investiční 

náklady na technologie odstraňování fosforu v rozmezí cca 1,4 až 1,8 mld. Kč pro horní 

(méně přísnou) intervalovou hodnotu popisující NDT, a cca 9,1 až 10,3 mld. Kč pro spodní 

(přísnější) intervalovou hodnotu popisující NDT (viz tabulka 7).  

Dále navrhovaná Varianta 1 zpřesnění nejlepších dostupných technologií nepředpokládá 

negativní dopady na administrativní náklady vodoprávních úřadů. Platná povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových tedy nebudou přijetím Varianty 1  

automaticky dotčena. Nová právní úprava se vztáhne pouze na změny povolení a vydání 

povolení nových. Případné přísnější požadavky související s aplikací nejlepších dostupných 

technologií budou vodoprávními úřady aplikovány v rámci běžné obměny povolení, která 

souvisí s uplynutím jejich platnosti. Vydávání nových povolení bude tedy postupné a nemělo 
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by jednorázově ani dlouhodobě zvýšit administrativní náklady na činnost vodoprávních 

úřadů. 

Problematika praktického použití Přílohy č. 7 bude navíc stejně jako je tomu dnes podrobněji 

popsána v metodickém pokynu vydanému k předmětnému nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Sociální dopady 

Navrhovaná úprava Přílohy č. 7 automaticky nepředpokládá dopady na zvýšení nákladů 

domácností z důvodu nárůstu ceny pro stočné, jelikož nestanovuje automatický požadavek 

pro přísnější emisní limity, pouze zpřesňuje současně platné nejlepší dostupné technologie, 

které neodpovídají současnému stavu poznání v této oblasti ani požadavkům na čištění 

odpadních vod. Dopad na částečné zvýšení cen stočného lze očekávat pouze v případě, že 

ČOV v současnosti nejlepší dostupnou technologii neobsahuje a vodoprávní úřad bude po 

provozovateli resp. vlastníkovi vyžadovat jejich aplikaci a tedy investiční a další provozní 

náklady. Dle konzultací s odborem ochrany vod MŽP je však případný vliv investice (z titulu 

doplnění nového nebo zlepšeného odstraňování fosforu) na úplné vlastní náklady vzhledem 

k hodnotě vodohospodářské infrastruktury (cca 50 000 Kč na EO) marginální (navýšení 

hodnoty majetku spojeného s kanalizacemi včetně ČOV max. o cca 2 %) a neměl by se 

viditelně v cenách pro stočné projevit a zvýšit tak sociální náklady plátců ceny pro stočné.  

Alespoň teoretický dopad do ceny stočného lze odhadnout, vyjdeme-li z provedeného 

maximálního možného dopadu na investiční náklady na odstraňování fosforu, na které se 

novela Přílohy č. 7 zaměřuje. Za předpokladu, že by všechny ČOV, které v současné době 

neplní koncentraci na úrovni technologií NDT, byly nuceny investovat do simultánního 

popř. odděleného chemického srážení tak, aby byly možné hodnoty splnit, odhadla RIA 

celkové investiční náklady v nejméně příznivé variantě při nejnákladnějším scénáři ve výši 

cca 10,3 mld. Kč pro všechny ČOV v ČR (viz tabulka 7). Dle tabulek 3 a 5 tyto náklady 

odpovídají počtu ČOV o celkové kapacitě 9 699 628 EO, tzn. celkové maximální investiční 

náklady na 1 EO v nejméně příznivé variantě a za předpokladu jednorázové nutnosti 

uvedených investičních nákladů lze odhadnout na cca 1 000 Kč/EO. Pokud bychom 

předpokládali odpisovou dobu investic vlastníka do uvedené vodohospodářské infrastruktury 

25 let, jedná se o maximální dopad do ceny pro stočné ve výši cca 40 Kč/EO na rok, 

tj. cca 0,8 Kč/m3. Pokud se zvýšené náklady skutečně projeví do cen pro stočné, budou tyto 

sociální dopady stejně jako nutné investiční a provozní náklady značně místně variovat, od 

dopadů velmi marginálních až nulových po dopady výše odhadnuté. Opět je však nutné 

upozornit, že se jedná z pohledu MŽP o výrazně nadhodnocenou částku za předpokladu, že: 

i) každá ČOV v ČR, která v současné době neplní hodnoty na úrovni navrhovaných NDT 

bude mít nastaveny emisní limity na úroveň navrhovaných NDT; a ii) využijeme-li pro odhad 

dopadů do ceny pro stočné investiční náklady, které jsou kalkulovány na nejnákladnější 

možnou realizaci technologie pro danou kategorii NDT.   

Dopady na spotřebitele 

Mezi dopady na spotřebitele navrhované Varianty 1 lze zahrnout potenciální sociální dopady 

do ceny pro stočné, které byly vyhodnoceny výše. 

Dopady na životní prostředí 

Aktualizací číselných hodnot  NDT bude dána vodoprávní úřadům možnost lépe zohlednit při 

stanovení emisních limitů vyšší požadavky na ochranu vod. Zpřísněné číselné hodnoty NDT 

také zamezí rozvolňování emisních limitů v již vydaných povoleních. Lze tedy očekávat 
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pozitivní dopady na životní prostředí skrze zlepšení současného nevyhovujícího stavu 

vodních útvarů v ukazatelích znečištění, jenž jsou NDT upraveny. Docílení zlepšení stavu 

vodních útvarů v návaznosti na předpokládaný dopad Varianty 1 na čištění odpadních vod 

z bodových zdrojů a na modernizaci vodohospodářské infrastruktury má vysoké pozitivní 

dopady na ekosystémové služby poskytované vodními útvary včetně produkčních, 

regulačních a kulturních funkcí vodních útvarů. Zejména s ohledem na předpokládanou vyšší 

účinnost čištění odpadních vod od sloučenin fosforu se předpokládá významný pozitivní vliv 

na vodní ekosystémy a jakost vody ve vodních útvarech z důvodu omezení eutrofizace. 

Rychlost zlepšení v jednotlivých ukazatelích znečištění však bude závislá na postupné 

obměně existujících povolení, jejichž platnost je 10 let, zlepšování z titulu aplikace NDT bude 

proto spíše pozvolné. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Navrhovaná Varianta 1 nepředpokládá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná Varianta 1 nepředpokládá dopady na výkon státní statistické služby. 

Korupční rizika 

Navrhovaná Varianta 1 zachovává princip stanovení emisních limitů vodoprávním úřadem, 

pouze zpřesňuje a aktualizuje hodnoty uvedené v Příloze č. 7. Proto navrhovaná varianta 

nepředpokládá zvýšená korupční rizika.  

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná Varianta 1 nepředpokládá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 8: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Neaktuální limity a 

popis nejlepších 

dostupných technologií 

brání nastavení emsních 

limitů s ohledem na stav 

vodních útvarů v ČR

****

- -

- -

- -

- -

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Dopady na spotřebitele

Varianta 0 Současný stav

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Bezpečnost nebo obrana státu

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

MŽP – administrativní 

náklady na vydání 

metodického pokynu

**

Prostředky z OPŽP - 

část z finančních 

prostředků z OPŽP 

bude prostřednictvím 

výzvy SFŽP určena na 

podporu investic do 

srážení fosforu

část ze současných 

celkových fin. 

prostředků (cca 9,5 

mld. Kč) alokovaných 

na spec. cíl 1.1

- -

Investiční náklady na 

intenzivnější 

odstraňování fosforu pro 

ČOV do 10 000 EO 

max. cca 241 - 389 

milionů Kč (varianta 

MŽP) až 607 - 1 599 

mil. Kč (varianta MZe) 

Investiční náklady na 

intenzivnější 

odstraňování fosforu pro 

ČOV nad 10 000 EO 

max. cca 1,15 až 8,69 

mld. Kč

Investiční náklady na 

úpravu stávajícího 

provozu pro ostatní 

ukazatele znečištění 

** až ***

Zvýšené provozní 

náklady ČOV na čištění 

odpadních vod - liší se 

dle podmínek 

** až ***

Potenciální investiční a 

provozní náklady obcí 

jako vlastníků ČOV

viz dopady na 

podnikatelské prostředí

Potenciální zvýšení 

ceny pro stočné 

celkově max. cca 1000 

Kč/EO

Potenciální zvýšení 

ceny pro stočné 
viz sociální dopady

Pozitivní dopady na 

ekosystémové služby a 

jakost vody vodních 

útvarů z důvodu vyššího 

čištění odpadních vod z 

bodových zdrojů

***až****

- -

- -

- -

- -

Varianta 1

Úprava a zpřesnění 

hodnot a popisu NDT v 

Příloze č. 7

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské prostředí

Bezpečnost nebo obrana státu

Dopady na spotřebitele

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat předpokládané dopady 

z důvodu nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí 

chování dotčených subjektů ani rozhodování vodoprávních úřadů. U vodoprávních úřadů lze 

nicméně předpokládat chování v souladu s prováděcím metodickým pokynem, jenž bude 

k celému Nařízení vlády vydán. Závěrečná zpráva RIA z dostupných dat dopady změny 

Nařízení vlády kvantifikovala a ostatní dopady vyhodnotila kvalitativně formou slovního 

popisu za pomoci ordinální škály pomocí symbolů *. Symboly označují předpokládanou míru 

dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi 

nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Na základě provedené analýzy RIA doporučujeme přijmout Variantu 1 úpravy Přílohy č. 7, 

která aktualizuje hodnoty a popis nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování 

odpadních vod. Navržená Varianta 1 je rovněž předložena na základě řádného projednání se 

spolupředkladateli MZe a MPO a odpovídá Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 14. prosince 

2015, které uložilo ministru MŽP ve spolupráci s ministrem MZe a ministrem MPO zpracovat 

novelu Nařízení vlády spočívající ve vypuštění nebo významném zpřísnění číselných hodnot 

v Příloze č. 7. Další možná variantní úprava znění Přílohy č. 7, která spočívá právě ve 

vypuštění konkrétních hodnot NDT a ponechání pouze jejich slovního popisu již byla 

předmětem posouzení v rámci hodnocení dopadu regulace, na které reaguje uvedené 

Usnesení vlády č. 1022, je dotčenými subjekty zásadně rozporovaná a proto již tato další 

případná Varianta 2 nebyla předmětem posouzení v rámci hodnocení dopadu regulace. 

 Nejvýznamnější pozitivní dopad Varianty 1 je předpokládán na jakost vody, která je 

v současné době v naprosté většině vodních útvarů nevyhovující environmentálním 

požadavkům Rámcové směrnice vodní politiky. Zlepšení stavu vodních útvarů však 

potenciálně zvýší investiční a provozní náklady provozovatelů resp. vlastníků ČOV, a to 

z důvodu nutnosti intenzivněji čistit městské odpadní vody. Investiční a provozní náklady se 

budou značně odlišovat dle konkrétních ČOV, v některých případech bude stačit pouhá 

úprava stávající technologie čištění odpadních vod. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace RIA byl využit scénář odhadu maximálních možných nákladů pro dotčené subjekty. 

Na základě reálných dat byly vyčísleny maximální možné náklady zejména investičního 

charakteru v případě, že by vodoprávní úřad nastavil spodní (nejpřísnější) hodnotu 

navrženého intervalu hodnot NDT na úroveň emisního standardu dle Přílohy č. 1 nařízení 

vlády č. 401/2015 Sb., a vyžadoval tento nejvyšší možný požadavek na jakost vypouštěných 

odpadních vod na úrovni navržených NDT po všech ČOV, které vypouštějí v odpadních 

vodách koncentraci vyšší. Reálně však NDT i nadále slouží pouze jako doplňkový nástroj 

a jeden ze vstupů pro diskreční stanovení emisních limitů vodoprávními úřady, přičemž 

základem zůstávají emisní standardy.  

Nadto nebudou emisní limity stanoveny na úrovni NDT plošně, ale vždy vodoprávním 

úřadem na základě jeho diskrece a dostupných podkladů pro konkrétní případ a místní 

podmínky tak, aby byly přiměřené ve vztahu k dosažení dobrého stavu v konkrétních 

vodních útvarech a zohledňovaly přínos požadovaného řešení. Případné investiční 

požadavky budou rozloženy nikoliv jednorázově ale postupně v horizontu cca 10 let 

s končícími platnostmi povolení k nakládání s vodami. Lze tak předpokládat, že dojde 
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k zachování principu přiměřenosti nákladů, nicméně oproti současnému stavu dojde 

k motivaci subjektů modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu a technologie čištění 

odpadních vod s pozitivním dopadem na stav vodních útvarů v ČR.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Návrh nařízení vlády č. 401/2015 Sb. zpracovává a předkládá Ministerstvo životního 

prostředí, které je spolu s Ministerstvem zemědělství ústředním orgánem státní správy 

v oblasti ochrany vod a je zodpovědné za implementaci navržených změn.  

Implementační povinnosti nesou i další orgány státní správy na úseku vodního hospodářství. 

Jedná se zejména o vodoprávní úřady na úrovni krajských úřadů, obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů a újezdních úřadů vykonávající správu 

vodních toků.  

Inspekční a monitorovací orgány dohlížejícími na dodržování povinností jsou vodoprávní 

úřady (včetně ústředních vodoprávních úřadů) a také Česká inspekce životního prostředí. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo životního prostředí. Stanovení doby pro 

přezkum účinnosti regulace je problematické z toho důvodu, že předpokládané zlepšení 

v jednotlivých ukazatelích znečištění bude závislé na postupné obměně existujících povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizací, jejichž platnost je 

10 let. Proto lze předpokládat, že zlepšování koncentračních hodnot novelou dotčených 

ukazatelů znečištění bude spíše pozvolné. Jako vhodné se jeví sloučit přezkum účinnosti 

této novely Přílohy č. 7 s pravidelným přezkumem účinnosti regulace poplatku za vypouštěné 

znečištění odpadních vod do vod povrchových, který je navrhován v rámci aktuálně 

připravované novely vodního zákona. Za tímto účelem vyhodnocení vlivu regulace tak lze 

přezkum provést na základě bilance znečištění pro ukazatele CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4
+, 

Ncelk. a Pcelk. ve vypouštěném znečištění ze zpoplatněných zdrojů za rok 2017 a rok 2023 ve 

vztahu k hodnotám, které po ČR vyžaduje splnit Rámcová směrnice.  

Dalším z vhodných indikátorů přezkumu regulace se jeví vyhodnotit počet ČOV, které na 

základě dat z VÚME a VÚPE po cca 3-5 letech od účinnosti novely plní hodnoty pro čištění 

odpadních vod na úrovni navržených NDT. Tento indikátor by měl sloužit k přezkumu 

předpokládaného pozitivního vlivu na modernizaci technologií čištění odpadních vod 

současnými ČOV a zvýšení intenzity čištění odpadních vod. Jako srovnávací standard 

mohou sloužit data uvedená v analýze v kapitole 3.1 a údaje z vodohospodářské evidence 

VÚME a VÚPE 

Na základě provedeného přezkumu regulace by mělo být v jeho výsledku jasně stanoveno, 

zda je nutné předmětné Nařízení vlády opět novelizovat úpravou slovního popis nejlepších 

dostupných technologií ve vazbě na vývoj technologických postupů a/nebo zpřísnit či vypustit 

číselné hodnoty těchto technologií. 
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1. Dopis ombudsmana. 2013. Dopis veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského 

ministrovi životního prostředí Mgr. Tomáši Chalupovi. Duben 2013. 
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7. Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) 
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8. Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení k Návrhu nařízení vlády 

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. 2015. Odbor ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí. 

9. Závěrečná zpráva Analýza dopadů nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních 
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8 Seznam použitých zkratek 

BAT Z angl. Best Available Technologies – Nejlepší dostupné techniky 

BREF 
Z angl. Reference Document on Best Available Techniques - 

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách 

ČOV Čistírna odpadních vod 

EO Ekvivalentní obyvatel 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

MZe Ministerstvo zemědělství 

NDT Nejlepší dostupné technologie 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

RIA 
Z angl. Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadů 

regulace  

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky 

VÚME Vybrané údaje majetkové evidence 

VÚPE Vybrané údaje provozní evidence 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Za odbor ekonomiky životního prostředí:  

Ing. Marek Hekrle 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: Marek.Hekrle@mzp.cz 

tel: +420 267 122 018 

 

Za odbor ochrany vod: 

Ing. Evžen Zavadil 

Odbor ochrany vod 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: Evzen.Zavadil@mzp.cz 

tel: +420 267 122 874 
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