
 

VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 20. května 
2016 s termínem dodání stanovisek do 26. května 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
financí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
 

Zásadní připomínka: 

 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace - 
bod 3.3 Dopady na podnikatelské prostředí 
 
Požadujeme doplnit vyčíslení dopadů na 
podnikatelské prostředí. 
 
Odůvodnění: 
V uvedené kapitole jsou vyčísleny pouze investiční 
náklady na odstraňování fosforu. Uvedené náklady 
na dosažení spodní meze intervalu v případě fosforu 
jsou značně podhodnoceny. Dále nejsou uvedeny 
investiční náklady vztahující se k dalším ukazatelům 

Akceptováno 

Text upraven  
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znečištění uvedených v příloze č. 7, ani s tím 
související navýšení provozních nákladů ČOV. 
Doplnění dopadů je nutné též v souvislosti 
s avizovaným programem podpory pro provozovatele 
ČOV, aby měli možnost žádat o podporu na pořízení 
i automatizovaného dávkování chemikálií, které je 
podle našeho názoru pro zajištění hodnoty pod 
1 mg/l fosforu nezbytné.    

 Připomínka: 

K nadpisu přílohy č. 7 
Doporučujeme doplnit název přílohy č. 7 
následovně: 
„Nejlepší dostupné technologie v oblasti 
zneškodňování komunálních odpadních vod a 
podmínky jejich použití“. 
 
Odůvodnění: 
Nakládání s průmyslovými odpadními vodami je již 
stanoveno v příloze č. 1 B a č. 1 C nařízení vlády 
včetně odkazu na nejlepší dostupné techniky BAT a 
Prováděcí rozhodnutí Komise o BAT. Považujeme za 
potřebné upřesnit, o jaké odpadní vody se v případě 
přílohy č. 7 jedná. 

 

Akceptováno 

Doplněno pro komunální ČOV – dle definice v NV. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 
 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace 

 
1) Obecně 
 
Požadujeme přepracování zprávy z hodnocení 
dopadů regulace  
a to s ohledem na to, že předkladatel relativizuje, až 
bagatelizuje možné dopady předkládaného nařízení 

Vysvětleno 

Závěrečná zpráva RIA dle našeho názoru objektivně posuzuje 
všechny zmíněné potenciální dopady předkládaného nařízení vlády 
na obecní rozpočty, státní rozpočet, podnikatelské prostředí a 
konečného odběratele. RIA detailně vyčíslila potenciální možné 
dopady, které jsou spojené zejména s nutností investic do 
technologií na odstraňování fosforu. Vyhodnocení těchto dopadů 
bylo z velké části vyčísleno na základě reálných dat, která poskytlo 
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na obecní rozpočty, státní rozpočet, podnikatelské 
prostředí a konečného odběratele a není tím pádem 
možné objektivně posoudit adekvátnost zamýšlených 
přínosů s náklady s tím spojenými (nejen 
investičními, ale i provozními).  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MZe. Analýza možných dopadů byla doplněna i o vlastní analýzu 
MŽP. Odhad investičních nákladů pro kategorii ČOV nad 10 000 
EO činí cca 1,1 až 8,7 mld. Kč (viz tabulka 6 v RIA). Pro kategorii 
ČOV do 10 000 EO činí dle propočtu MZe celkem cca 0,6 až 1,6 
mld. Kč, dle MŽP pak cca 0,2 až 0,4 mld. Kč (viz tabulka 4 v RIA). 
To, že oba odhady nákladů MZe a MŽP v kategorii ČOV do 10 000 
EO nejsou zcela identické, vyplývá z v některých případech 
odlišných názorů dimenzování jednotlivých technologií ČOV. 
Největší rozdíly jsou u kategorie ČOV 2000 – 10 000 EO, kde MŽP 
počítá se skromnější variantou, jenž však v praxi bez problémů 
funguje – koncentrace pod 1 mg/l jsou simultánním srážením 
dlouhodobě dosahovány i na většině ČOV nad 10 000 EO a to bez 
jakékoliv automatické regulace a bez požadavku na dosahování 
takto nízkých limitů (limity pro vypouštění jsou v rozmezí 1,5 – 2 
mg/l P). Při hodnocení přijatelnosti projektů podporovaných z OPŽP 
jsou jedním z hodnotících kritérií i jednotkové investiční náklady na 
EO. 

RIA navíc využila „opatrnostní“ scénář odhadu investičních 
náklady, přičemž jsou náklady kalkulovány pro stav, kdy by 
všechny ČOV, které v současné době neplní navržené mezní 
intervalové hodnoty pro odstraňování P, byly jednorázově nuceny 
do zavedení NDT dle navržené Varianty 1. V praxi však lze 
očekávat, že reálné dopady budou výrazně nižší, jelikož emisní 
limity na úrovni NDT budou vždy nastaveny na základě diskrece 
vodoprávního úřadu v celém navrženém intervalu hodnot, 
v oprávněných případech (tzn. nikoliv plošně), navíc budou 
rozloženy v horizontu cca 10 let s končícími platnostmi povolení 
k vypouštění OV.  

Ostatní viz vypořádání připomínek MZe níže, MPO a SMOČR.   

 2) Ke straně 1 a 8 
 
Nelze uvádět, že není předpokládán žádný dopad na 
státní rozpočet  
a ostatní veřejné rozpočty. Jednak v samotné zprávě 

Vysvětleno 

Předkládaná novela oproti současnému stavu nepředpokládá 
žádné dopady na státní rozpočet, tj. navrhovaná Varianta 1 nebude 
mít vliv na finanční prostředky, které jsou ze státního rozpočtu 
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se uvádí, že bude  
mj. připravena výzva v rámci dotačního programu 
OPŽP na podporu právě těchto potřebných opatření. 
Dotační program je jen posílením vlastních zdrojů 
investorů (často obecních rozpočtů, protože se jedná 
v převážné míře o municipální vlastnictví). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

alokovány kapitole 315 MŽP ani dalším resortům.  OPŽP nabízí v 
letech 2014–2020 finanční prostředky z „evropským zdrojů“, tj. 
konkrétně z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Do RIA bylo nicméně do kapitoly dopady na státní rozpočet 
a do přehledových tabulek doplněno, že MŽP předpokládá, že jako 
podpora pro investici do srážení fosforu 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 specifického cíle 1.1. činí 
cca 9,5 mld. Kč. Předpokládaná výzva z dotačního programu OPŽP 
bude určena pro opatření ke zmírnění investičních nákladů na 
odstraňování fosforu, na které má Varianta 1 novely Nařízení vlády 
potenciálně největší dopad. Podpora v rámci současných 
alokovaných prostředků z OPŽP 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. 
Předpokládané dopady na obecní rozpočty jsou separátně 
vyhodnoceny v příslušné kapitole Závěrečné zprávy RIA. Kapitola 
dopady na územně samosprávné celky (obce a kraje) byla navíc 
formulačně zpřesněna a doplněno tak, aby z textu bylo 
jednoznačné, že případné investiční náklady budou představovat 
dopady na rozpočty měst a obcí.  

V RIA je mimo jiné uvedeno, že navrhovaná Varianta 1 
předpokládá významné dopady zejména na města a obce jakožto 
majoritní vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Z provedené 
RIA vyplynulo, že navrhovaná Varianta 1 může pro jednotlivé 
vlastníky vodohospodářské infrastruktury (města a obce) 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 v RIA).  
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 3) Ke straně 1, shrnutí, bod 3.3 - Dopady na 
podnikatelské prostředí 

 
Požadujeme doplnění této části materiálu, jelikož 
jsou vyčísleny pouze investiční náklady na zvýšené 
odstraňování fosforu. Spodní mez tohoto odhadu je 
dle našeho názoru podhodnocena. Potenciální 
investiční náklady na ostatní ukazatele znečištění a 
navýšení provozních nákladů ČOV zde chybí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 

Ostatní ukazatele znečištění jsou v intervalu hodnot NDT splnitelné 
ve slovním popisu uvedenými technologiemi, které jsou zároveň na 
ČOV aktuálně používány. Záleží tedy na konkrétním provozu 
technologie, nicméně jak uvádí Závěrečná zpráva RIA, v souvislosti 
s předloženou úpravou NDT se nepředpokládá, že subjekty budou 
pro tyto ukazatele nuceny zavádět nové technologie na úrovni NDT 
a vynakládat související investiční náklady.  

Potenciální dopad na podnikatelské prostředí (resp. majitele 
vodohospodářské infrastruktury) a investiční a provozní náklady se 
v dlouhém období může projevit zejména v požadavcích na 
odstraňování fosforu. Tyto provozní a investiční náklady na 
odstraňování P jsou v RIA vyčísleny, a to jak podle odhadů 
provedených MZe tak podle odhadu MŽP (viz vypořádání 
připomínky MZe č. 1) 

 4) Ke straně 1, shrnutí, bod 3.4 - Dopady na 
územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 
Požadujeme doplnění této části materiálu, jelikož 
není možné uvádět,  
že zde není dopad. Obce, coby převážní vlastníci 
kanalizační infrastruktury budou muset ze svých 
rozpočtů tyto investice realizovat. Potenciálně bude  
i tlak na krajské dotační programy.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno 

Znění závěrečné zprávy RIA v textu nepopírá dopady navrženého 
znění NV na obce jakožto majoritní vlastníky kanalizační 
infrastruktury, nicméně formálně je tato analýza obsažena 
v kapitole dopady na podnikatelské prostředí. Bude zpřesněno a 
doplněno tak, aby z textu RIA byla jednoznačné, že případné 
investiční náklady budou představovat dopady na rozpočty měst a 
obcí. 

V současném znění RIA je nyní uvedeno, že navrhovaná Varianta 
1 předpokládá významné dopady zejména na města a obce jakožto 
majoritní vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Z provedené 
RIA vyplynulo, že navrhovaná Varianta 1 může pro jednotlivé 
vlastníky vodohospodářské infrastruktury (města a obce) 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 
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7 v RIA). 

 5) Ke straně 20, tabulka 8: Porovnání nákladů a 
přínosů 

 
Požadujeme změny dle výše uvedených připomínek 
promítnout i do této tabulky 8. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

Současné znění RIA reflektuje vypořádání výše uvedených 
připomínek MZe. 

 6) Ke straně 13, komentář k tabulce 4 
 
Žádáme slova „varianta“ nahradit slovy „dle 
propočtu“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 

 7) Ke straně 16 a 17 
 
Nelze argumentovat tím, že navýšení provozních 
nákladů by mělo být eliminováno nižším nebo 
žádným zpoplatněním, jež je za ukazatel fosfor  
a amoniakální dusík navrhováno v připravované 
novele vodního zákona. Jedná se o souběh 
navrhovaných změn, které mají vliv na cenu 
stočného. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 

Pokud dojde k přijetí poplatkové novely VZ, dojde ke zpoplatnění P 
a NH4-N, pokud bude toto znečištění vypouštěno v nadlimitním 
množství. Producent znečištění tedy může zvolit ze dvou možností 
- platit poplatek při zachování současných provozních nákladů (tj. 
nebude dávkovat více srážedla či udržovat vyšší koncentraci 
kyslíku v aktivaci) nebo snížit či eliminovat platbu poplatku za cenu 
zvýšených provozních nákladů. Vzhledem k nastavení sazeb 
poplatků za fosfor 300Kč/kg a ceně odstraňování P srážením cca 
150 - 200Kč/kg by se tak srážení mělo vyplatit. Nejde tedy o 
souběh změn ale o možnou optimalizaci budoucích provozních 
nákladů, nárůst budoucích nákladů oproti současnému stavu ať už 
z hlediska zpoplatnění nebo v důsledku zintenzivnění čistícího 
procesu je však nepopiratelný. Nicméně MŽP uznává, že se jedná 
o kalkulaci s výhledovým stavem, proto byla příslušná argumentace 
z RIA odstraněna. 

 8) K Čl. I - Příloha č. 7 - první odstavec  
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 Požadujeme lépe definovat termín „celý 
rozsah koncentrací“. Termín nutno upřesnit s 
ohledem na to, zda se jedná o celý rozsah 
ukazatelů nebo interval koncentrací uváděný 
v jednotlivých tabulkách. 
 

 Požadujeme vypustit uvádění rozsahu 
(intervalu) koncentrací  
v rozhodnutí příslušných úřadů. 
 

 Požadujeme, aby byla uváděna vždy pouze 
jedna konkrétní hodnota emisního limitu, ke 
které bude vztažena pouze jedna bilanční 
hodnota. 
 

 Ve třetí větě požadujeme zrušit slova „na 
základě podnětu správce vodního toku“, 
neboť tento požadavek může vznést každý 
oprávněný k odběru vody nebo jiný účastník 
řízení. 
 

 Ve třetí větě požadujeme nahradit slova 
„povodí vodárenských toků koupacích vod“ 
slovy „povodí vodních toků, jejichž povrchová 
voda je využívána na vodu pitnou, 
povrchových vod využívaných  
ke koupání, lososových vod a málo vodných 
toků“. 
 

 Vzhledem k požadavku zpřísnění limitů 
úměrně k požadavku zhodnocení 
realizovaného opatření z hlediska ochrany 
vod požadujeme vytvořit metodický pokyn pro 
znečišťovatele, jako podklad pro vydání 
stanovisek ve vodoprávním řízení. 

Akceptováno 

Nové znění: „celý rozsah koncentrací, uvedený pro jednotlivé 
ukazatele“. 

Připomínka změněna na doporučující. 

 

Připomínka stažena. 

 

 

Připomínka stažena. 

 

 

Připomínka změněna na doporučující. 

Bude uvedeno alternativně: „správce vodního toku nebo účastníka 
řízení“. 

 

 

Připomínka změněna na doporučující. 

Bude nahrazeno textem: „do vod užívaných pro vodárenské účely, 
koupání osob, lososových vod a málo vodných toků“. 

 

 

Akceptováno 

MP bude vydán k provádění celého nařízení vlády č. 401/2015 Sb., 
tedy i k příloze č. 7. 
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Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

 9) K Čl. I - Příloha č. 7 – Tabulky 
 

 Požadujeme, aby hodnoty koncentrací 
uváděné v tabulkách pro jednotlivé kategorie 
neobsahovaly interval koncentrací, ale pouze 
jednu konkrétní hodnotu koncentrace v mg/l.  

 

 Požadujeme, aby emisní limity NDT byly 
pouze doporučující, nikoli limitující, neboť 
každý případ vypouštění odpadních vod musí 
být posuzován podle místních podmínek a 
podle požadavků, které jsou kladeny uživateli 
na dotčený vodní útvar. 
 

 Požadujeme nezvyšovat hodnoty „p“ nad 
dosud stanovený limit v současné příloze č. 7 
tohoto nařízení vlády,  
např. u kat. 500 – 2000, BSK5, původně 22 
mg/l – nyní 30 mg/l, atp. 
 

 Požadujeme doplnění stanovených hodnot 
„m“, jelikož je oproti stávající úpravě 
postrádáme. 
 

 Požadujeme stanovit následující hodnoty: v 
kategorii 50 – 500 EO stanovení ročního 
průměru Pcelk 1,5 mg/l, 501 – 2000 EO 1,5 
mg/l, 2001 – 10000 EO 0,8 mg/l, 10001 – 
100000 EO 0,5 mg/l, nad 100000 EO 0,5 
mg/l.  
 

 

 

Připomínka stažena. 

 

 

Připomínka stažena. 

Nastavení odpovídá stávající definice ve VZ 

 

 

 

Akceptováno 

Interval upraven na 15 – 22 mg/l. 

 

 

Vysvětleno 

Hodnoty „m“ nejsou součástí BAT, zůstanou pouze v příloze 1a 
nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

 

Připomínka stažena. 
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 U ostatních parametrů požadujeme 
navrhované hodnoty upravit tak, aby 
odpovídaly současným možnostem, např. u 
BSK5 a CHSKCr  
je dnes na nových čistírnách běžně 
dosahováno účinnosti 99 %. 
  

 U kategorie 10001 – 100000 EO a nad 
100000 EO nelze ve slovním popisu NDT 
řešit jednotnou kanalizaci a počet přepadů z 
dešťových oddělovačů jednotných kanalizací. 
 
 
 
 
 
 
 

 Požadujeme zpřesnit vysvětlivku č. 1 ve 
výrazu „při minimalizaci dodatečných 
investičních nákladů“. 
 

 Požadujeme upřesnit i vysvětlivku č. 3 s 
ohledem na slovní spojení „převahu 
splaškových vod“ a druhou větu požadujeme 
vypustit (běžná praxe). 
 

 Požadujeme, aby předkládaná novela 
předmětné vyhlášky řešila zpřísnění 
vypouštění odpadních vod z průmyslových 
podniků (tabulka č. 2). 
 

Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

Připomínka stažena. 

Nastavené hodnoty koncentrací jsou dostatečně přísné a 
odpovídají reálným hodnotám dobře fungujících ČOV. Hodnoty 
účinnosti pro tato ukazatele se v reálných povoleních u komunální 
ČOV prakticky nepoužívají. 

 

Vysvětleno 

Je myšleno to, že požadavek na desinfekce se použije pouze 
v případě, že je problematika odlehčení v dané lokalitě již vyřešena. 
Bude upraven text „V případě vypouštění odpadních vod do vod 
užívaných pro vodárenské účely nebo pro koupání osob je možné 
požadovat hygienizaci způsobem zajišťujícím minimální změny 
v chemickém složení vody a to pouze za předpokladu, že již byly 
odstraněny možné další zdroje bakteriálního znečištění např. volné 
výusti nebo přepady z jednotné kanalizace.“ 

 

Akceptováno 

 

Vysvětleno. 

Věta druhá bude ponechána jako vysvětlení. 

 

 

Vysvětleno. 

Předmětem novely je pouze změna přílohy č. 7, v souladu 
s usnesením vlády č. 1022 ze dne 14. prosince 2015.   

Ministerstvo Bez připomínek  
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zdravotnictví 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
vnitra 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I – k úvodnímu odstavci přílohy č. 7: 
S výjimkou čtvrté věty používá text této pasáže výraz 
„nejlepší dostupné technologie“ v množném 
mluvnickém čísle. Doporučujeme proto i zmíněnou 
větu formulačně upravit za účelem uvedení do 
souladu se zbývajícím textem.  
 

 
 
 
Akceptováno 

 K čl. I – k vysvětlivce č. 2: 
Doporučujeme zkratku „ČR“ rozepsat slovně – čl. 40 
odst. 3 a čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
není zavedena. 
 

Akceptováno 

 K čl. I – k vysvětlivce č. 3: 
 Ve větě druhé navrhujeme před slova „a to“ 
vložit interpunkční znaménko (čárku). 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  

Úřad vlády – 
Kabinet 

Bez připomínek  
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vedoucího Úřadu 
vlády 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
a předseda Rady 
pro výzkum, vývoj 
a inovace (RVV) 

Bez připomínek  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 

K odůvodnění návrhu: 

V odůvodnění návrhu postrádáme zhodnocení 
souladu návrhu s právem EU. I přesto, že 
navrhovaná úprava se jeví tak, že nezasahuje do 
transpozičních ustanovení platného nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb., z širšího pohledu se jí dotýká 
minimálně níže uvedený předpis práva EU a je tak 
nezbytné, aby odůvodnění návrhu obsahovalo 
zhodnocení souladu návrhu s právem EU, tak jak 

Akceptováno 
Zhodnocení souladu návrhu s právem EU bylo do odůvodnění 
doplněno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAZB5MG9)



 12 

požaduje čl. 14 odst. 1 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády. 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh nařízení vlády přímo nezapracovává právo 
EU. Z širšího pohledu se návrhu dotýká směrnice 
Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění 
městských odpadních vod. 

 

 Připomínky a případné návrhy změn:  

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky 
z hlediska slučitelnosti s právem EU. 

Závěr: 

Návrh nařízení vlády přímo nezapracovává právo 

EU a není s právem EU v rozporu. Formální 

nedostatek je ale nutno napravit. 

 

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek 

 

Nejvyšší soud Bez připomínek  

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek  

Ústecký kraj -  

Plzeňský kraj 
 
 

K § 5 odst. 4 stávajícího nařízení vlády: navrhujeme 
nahrazení tohoto odstavce tímto zněním: 

 
Vysvětleno 
Předmětem novely je pouze změna přílohy č. 7, v souladu 
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(4) Emisní limity pro vypouštění městských 
odpadních vod podle odstavce 2 stanoví vodoprávní 
úřad tak, aby byly zohledněny hodnoty vypočtené 
kombinovaným přístupem. Takto stanovené hodnoty 
nesmí být přísnější než ty, které jsou při použití 
čistícího zařízení využívajícího nejlepší dostupnou 
technologii4) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení v 
místních přírodních a provozních podmínkách 
dosažitelné. 

 
 

Důvodem navrhovaného znění je, aby toto 
ustanovení bylo plně v souladu s § 38 odst. 10 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a kdy z praxe vodoprávních úřadů 
vyplynulo, že je možný dvojí jazykový výklad. Jako 
příklad uvádíme ukazatel CHSKcr u kategorie ČOV 
500 - 2 000, kdy je stanovena koncentrace emisního 
standardu „p“ ve výši 125 mg/l, koncentrace BAT 75 
mg/l a nově navrženo rozmezí koncentrace 40-80 
mg/l. Aplikace stávajícího znění § 5 odst. 4 NV 
„nejvýše však do hodnot“ BAT je pak dvojí: 1) je 
možné stanovit hodnotu nejvýše do koncentrace 
BAT - tedy 0-75 mg/l; 2) nejvýše od 75 mg/l, čemuž 
je vhodné se v budoucnu vyvarovat. Při prvním 
jazykovém výkladu by mohlo docházet k tomu, že 
budou limity chápány od 0-40 mg/l, což dle našeho 
názoru není účel zákona. 
 

s usnesením vlády č. 1022 ze dne 14. prosince 2015. 
 
Současný jazykový výklad je nicméně jednoznačný díky rozhodnutí 
MŽP v kauze např. ČOV Boží Dar, kdy slovo nejvýše znamená 
nejvyšší možnou přísnost tj. nejnižší možnou požadovanou 
koncentraci – při nové příloze 7 to tedy bude spodní hranice 
intervalu hodnot. 

Královéhradecký 
kraj 
 
 

 Obecné připomínky  
Tvůrce novely tuto patrně nepodrobil diskusi 
s odbornou veřejností, neboť už Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace obsahuje nepravdivé 

 
Vysvětleno, částečně akceptováno 
Znění závěrečné zprávy RIA v textu nepopírá dopady navrženého 
znění nařízení vlády na obce jakožto vlastníky kanalizační 
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údaje. Jsou zde uvedeny nepravdivé údaje      o 
dopadech na rozpočty územních samosprávných 
celků. Mnohé čistírny jsou v majetku měst     a obcí a 
tyto budou muset vynakládat, dle potřeby, prostředky 
na intenzifikaci čistíren odpadních vod.  
 
Jedním z mála podkladů pro novelu by neměl být 
pouze požadavek ombudsmana. Shodou okolností 
jsme za zdejší krajský úřad připravovali podklady pro 
ombudsmana, ze kterých vyplynulo, že skutečně 
jsou některé čistírny odpadních vod schopny 
dodržovat přísnější limity. Bylo jich ale pomálu, ale 
v žádném případě toto zjištění nelze zobecnit. 
 
 
 
Aplikací novely nařízení se očekávají pozitivní 
dopady na životní prostředí skrze zlepšení 
současného nevyhovujícího stavu vodních útvarů 
v ukazatelích znečištění. K tomuto lze poznamenat, 
že novela nebude mít „vysoké pozitivní dopady na 
ekosystémové služby poskytované vodními útvary 
včetně produkčních, regulačních a kulturních funkcí 
vodních útvarů“, jak předpokládá tvůrce novely 
vyhlášky. Lze s určitou mírou nejistoty predikovat,         
že    při předpokládaném vynaložení cca 10 mld. Kč 
(max. varianta), které nebude muset vynakládat stát 
ani územně samosprávné celky, nedojde 
k předpokládaným „vysokým pozitivním dopadům“.  
 
Novela nařízení má, mimo jiné, za cíl omezit vnos 
látek z bodových zdrojů znečištění. Nikdo se ale 
nezabývá tím, zda v dnešní době je pro kvalitu 
povrchových vod problémem bodové, nebo spíše 
plošné zdroje znečištění (zemědělství), které jsou 

infrastruktury, nicméně formálně je tato analýza obsažena v 
kapitole dopady na podnikatelské prostředí. Bude zpřesněno a 
přeformulováno tak, aby z textu RIA byla jednoznačné, že případné 
investiční náklady budou představovat dopady na rozpočty obcí. 
 
Novela je cílena především na fosfor. Zde není na základě četných 
studií i bilance za celou ČR pochyb o zásadním významu bodových 
(ČOV) a difúzních (odlehčovače, volné výusti) zdrojů znečištění a 
relativní bezvýznamnosti plošného znečištění. 
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patrně již dominantním zdrojem.  
 
 
Doporučujeme navrženou novelu nejprve projednat 
s odbornou veřejností. 
 

  K úvodnímu textu přílohy č. 7: 
 
Dle tohoto textu budou vodoprávní úřady posuzovat 
„…aby nově požadované emisní limity byly 
dosažitelné s vynaložením investičních nákladů, 
jež budou úměrné konkrétním přínosům 
realizovaného opatření z hlediska ochrany vod 
....“.  
 
Vodoprávní úřady nebudou zcela nepochybně 
schopny posuzovat a vážit vynaložené investiční 
náklady na jedné straně a přínosy realizovaného 
opatření z hlediska ochrany vod na straně druhé. 
K tomuto nejen, že nebudou mít žádné podklady, 
přičemž se takového posuzování stane buď zcela 
formálním, nebo naopak předmětem diskusí, pro 
které vodoprávní úřad nebude disponovat věcnými 
argumenty. 
 
Požadujeme celou větu vypustit. 
 

Vysvětleno 
Vodoprávní úřad díky znalostí místního prostředí a díky tomu, že je 
dozorovým orgánem i podle zákona o vodovodech a kanalizacích a 
může si vyžádat údaje o vodním útvaru od správce povodí, bude 
mít jako jediný relativně dostatek informací k rozhodování. Měrné 
náklady pro jednotlivé technologie pro odstraňování P budou 
součástí Metodického pokynu k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
 
Diskuse by se měla vést v rámci správního řízení, do kterého 
vstupuje „odborná veřejnost“ – správce povodí, správce vodního 
toku – a další účastníci řízení. Není tedy pravdou, že vodoprávní 
úřad je limitován návrhy žadatele, vůči kterým nemá žádné 
možnosti „obrany“. 

  Příloha č. 7 (tabulky) 
Pro jednotlivé ukazatele je stanoven emisní limit 
formou intervalu. Z návrhu, ani doprovodných 
podkladů, nevyplývá, na základě jakých skutečností 
byla stanovena spodní hranice intervalu. Pro 
zajímavost, limit Pcelk u velkých čistíren odpadních 
vod 0,15 až 0,50 mg/l je prakticky limitující pro 
biologické procesy. Vzhledem k tomu, že případná 

Vysvětleno 
Princip stanovení je uveden v důvodové zprávě. Horní hranice je 
obecně ekonomicky nejvýhodnější možnost, nevyžadující 
s výjimkou P žádné investiční (někdy ani provozní) opatření na 
většině stávajících ČOV. Dolní hranice je dána reálně dosažitelnou 
hodnotou výstupu při použití NDT pro danou velikost ČOV, 
zohledňuje tedy zbylou část definice NDT podle VZ. U srážení P je 
třeba rozlišovat dvě základní technologie: simultánní srážení, kdy 
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úprava technologie na správcem vodního toku 
požadovaný limit, bude mít zásadní dopad na 
vynaložené prostředky, což bude muset posuzovat 
vodoprávní úřad, požadujeme volbu pouze jedné 
hodnoty emisního limitu, namísto intervalu.  
 

optimální hranice je cca 0,8 mg/l – potom už může být ohrožen 
biologický proces, a oddělené srážení, kde reálně dosažitelné 
hodnoty jsou pod 0,1 mg/l a tento proces nijak nesouvisí 
s provozem biologického procesu. U ČOV nad 10000 EO je NDT 
pouze oddělené srážení. 

Středočeský kraj -  

Jihočeský kraj Bez připomínek  

Liberecký kraj Bez připomínek  

Olomoucký kraj Bez připomínek  

Pardubický kraj Bez připomínek  

Karlovarský kraj 
 
 

Připomínka: 
Doporučujeme v návrhu novely NV (příloze č. 7) 
v tabulkách ve „Slovním popisu nejlepší dostupné 
technologie“ u kategorií ČOV 10000 – 100000 EO a 
nad 100000 EO doplnit za slovo „..hygienizací“ čárku 
a  spojení „a to“ . 
Doplněním čárky a spojení „a to“ dojde ke 
srozumitelnější formulaci celé věty. 
 
Návrh nového znění: 
Vypouštění odpadních vod do vod užívaných pro 
vodárenské účely a koupání osob je možné za 
předpokladu vyřešení přepadů jednotné kanalizace 
do toků v povodí hygienizací, a to způsobem 
zajišťujícím minimální změny v chemickém složení 
vody. 
 

Vysvětleno, částečně akceptováno 
Hygienizované budou odtoky z ČOV, nikoliv přepady kanalizace. 
Text byl částečně upraven. 

 Připomínka: 
V souvislosti s novelizací předmětného NV (přílohy č. 
7) doporučujeme novelizovat vyhlášku č. 432/2001 
Sb. vč. Přílohy č. 3. 
Bude třeba doplnit oddíl pro specifikaci stávající 
technologie ČOV žadatelem za účelem jejího 
zohlednění při stanovování emisních limitů 

Vysvětleno 
Předmětem novely je pouze změna přílohy č. 7, v souladu 
s usnesením vlády č. 1022 ze dne 14. prosince 2015. 
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vodoprávním úřadem. 
 

Zlínský kraj Bez připomínek  

Jihomoravský 
kraj 

Bez připomínek  

Magistrát 
hlavního města 
Prahy 

Nově navržená Příloha č. 7 nařízení neodpovídá 
svým členěním kategoriím ČOV v Tabulce 1a 
v Příloze č. 1 nařízení, přičemž hodnoty v Tabulce 
1a jsou de facto hodnoty maximální (stanovení 
vyšších hodnot je přípustné pouze výjimečně 
v souladu s podmínkami ustanovení § 38 odst. 12 
vodního zákona). Zejména doplnění požadavků o 
další sledované ukazatele znečištění vod pro 
„malé“ kategorie ČOV není v souladu s požadavky 
Přílohy č. 1 nařízení. Hodnoty procentuálního 
úbytku v Tabulce č. 7, vycházející z číselných 
hodnot, dle našeho názoru nekorespondují 
s předepsanou účinností (reálně je pak třeba 
dodržovat vyšší účinnost než stanovenou 
v tabulce). 
Vodoprávnímu úřadu je k dispozici program 
KOMJAK, který však nejenže není pravidelně 
doplňován o konkrétní a evidentně se měnící data 
jakosti vod ve vodních tocích, ale vodoprávnímu 
úřadu ukáže pouze možnost „nevyčerpání, či 
přečerpání„ vypouštěného znečištění v daném 
měřícím profilu. Vůbec neřeší ovlivnění toku od 
ČOV k měrnému profilu. To je ale podstatné pro 
život ryb a i místním znečištěním může docházet 
k úhynům ryb. 
 

Vysvětleno 

Kraj Vysočina -  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek  
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Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje formální 
připomínku, nicméně však zásadní: Předlohu je 
nezbytné doplnit o klasické odůvodnění podle článku 
14 legislativních pravidel, jehož integrální součástí je 
podle odstavce 1 písm. f) zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů (DPIA). Tato připomínka je 
zásadní. Samotná RIA nestačí. 
Vzhledem k tomu, že předloha k ochraně soukromí, 
včetně osobních údajů, nemá žádný vztah, mělo by 
DPIA znít: „Navrhovaná úprava nemá k ochraně 
osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah.“ 
Zároveň je ÚOOÚ nucen připomenout svůj dopis 
z 14. dubna 2016, čj. UOOU-03725/16-9, v němž 
žádal, aby ředitel odboru 410 – legislativního podnikl 
takové opatření, že ÚOOÚ budou zasílány 
k vyjádření pouze návrhy těch právních předpisů, 
které splňují kritéria článku 5 odst. 1 písm. b) 
legislativních pravidel vlády a obdobných ustanovení. 
 
Proto se ÚOOÚ nezúčastní ani jednání k vypořádání 
zásadních připomínek, které se koná na Ministerstvu 
životního prostředí dne 30. května 2016 od 10.30 
hod., v místnosti č. 959, protože není o čem jednat. 
Standardní formulace DPIA v takových případech již 
byla mezi MŽP a ÚOOÚ odsouhlasena. 
 
 

Akceptováno 

Hospodářská 
komora ČR 

A. Zásadní připomínky k Důvodové zprávě 

1. Požadujeme Důvodovou zprávu kompletně 
přepracovat. 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva pracuje s maximálním dopadem 
na odběratele ve výši 1000 Kč/EO, ovšem 

Vysvětleno 
Závěrečná zpráva RIA dle našeho názoru objektivně posuzuje 
všechny potenciální dopady předkládaného nařízení vlády na 
jednotlivé národohospodářské sektory vč. dopadů na obecní 
rozpočty, státní rozpočet, podnikatelské prostředí a konečného 
odběratele. RIA detailně vyčíslila potenciální možné dopady, které 
jsou spojené zejména s nutností investic do technologií na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAZB5MG9)



 19 

vyhodnocení je provedeno naprosto amatérsky a 
vůbec nezohledňuje reálnost dosahování 
požadovaných limitů navrhovaným opatřením. 
Zdrojem pro prezentované vyhodnocení jsou přitom 
úvahy zaměstnanců Ministerstva životního prostředí 
namísto zhodnocení společně s dotčenými subjekty 
a kontrolou skutečných realizačních nákladů opatření 
s projekčními a realizačními společnostmi. Příkladem 
je použití nákladů na kontejnerové řešení dávkování 
koagulantu bez zavedení systému on-line kontroly, 
integrace do SCADA a měření na odtoku pro 
dosahování koncentrací pod 1 mg/l Pc či zcela 
zcestné konstatování u ostatních parametrů o 
dostatečnosti provozních optimalizací. Požadujeme 
zcela přepracovat tuto část vyhodnocení i se 
zřetelem na níže uvedené vyhodnocení dopadů 
Ministerstva zemědělství (3/2016), které je zcela 
zásadně odlišné: 

 Investiční náklady předloženého návrhu MŽP: 
29 mld. Kč 

 z toho odpisy ročně: 1,9 mld. Kč 

 Provozní náklady ročně: 3,9 mld. Kč. 

V cenách stočného se jedná o roční dopad 7,4 mld. 
Kč, tedy plných 50 % v současnosti fakturovaného 
stočného. 

 

odstraňování fosforu. Vyhodnocení těchto dopadů bylo z velké části 
vyčísleno na základě reálných dat, která poskytlo MZe. Analýza 
možných dopadů byla doplněna i o vlastní analýzu MŽP, nicméně 
odhadnuté náklady jsou v souhrnu velmi podobné.  

 
RIA navíc využila „opatrnostní“ scénář odhadu investičních 
náklady, přičemž jsou náklady kalkulovány pro stav, kdy by 
všechny ČOV, které v současné době neplní navržené mezní 
intervalové hodnoty pro odstraňování P, byly jednorázově nuceny 
do zavedení NDT dle navržené Varianty 1. V praxi však lze 
očekávat, že reálné dopady budou výrazně nižší, jelikož emisní 
limity budou vždy nastaveny na základě diskrece vodoprávního 
úřadu v celém navrženém intervalu hodnot, navíc budou rozloženy 
v horizontu cca 10 let s končícími platnostmi povolení k nakládání s 
vodami.  
Ostatní ukazatele znečištění kromě fosforu jsou v intervalu hodnot 
NDT běžně plněny ve slovním popisu uvedenými technologiemi, 
které jsou zároveň na ČOV aktuálně používány. Záleží tedy na 
konkrétním provozu technologie, nicméně jak uvádí Závěrečná 
zpráva RIA, v souvislosti s předloženou úpravou NDT se 
nepředpokládá, že subjekty budou pro tyto ukazatele nuceny 
zavádět nové technologie na úrovni NDT a vynakládat související 
investiční náklady.  
 
Ostatní viz vypořádání zejména MPO a MZe výše. 

 
2. Požadujeme stanovit odklad účinnosti nařízení 
alespoň o 1 rok od návrhu. Vzhledem k tomu, že se 
zavádí sledování koncentrací či účinnosti, které 
dosud nebyly povinně sledovány, není na mnoha 
zařízeních nyní zřejmé, zda budou požadavky 
splňovat a případně jaké úpravy na zařízeních bude 
třeba provést. Provozovatelům by měla být 

Vysvětleno 
 
K odkladu není důvod, nejedná se o emisní standardy. Vodoprávní 
úřad bude novou přílohu používat pouze při vydávání nových 
povolení. Ani povolení dle IPPC se nemění změnou složkových 
zákonů ale změnou prováděcích rozhodnutí pro jednotlivé 
technologie na úrovni EU. Komunální ČOV, na které se příloha 
vztahuje, navíc nespadají pod režim IPPC. Součástí textu 
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poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta pro zajištění 
implementace nových požadavků na zařízení. 
Argumentace v důvodové zprávě, že dle vodního 
zákona nelze měnit z moci úřední vodoprávní 
povolení nevyloučí situaci, kdy povolení bude třeba 
prodloužit v době, kdy bude nové nařízení vstupovat 
účinnost nebo situaci, kdy je vodoprávní povolení 
součástí integrovaného povolení, které v reakci na 
změnu legislativy z moci úřední změnit lze. 
V takovém případě se provozovatel dostává jen do 
obtížně řešitelné situace. 

 

novelizace je i možnost pro vodoprávní úřad stanovit delší časový 
úsek pro realizaci investičního opatření. 

 
Pokud bude podána žádost podle vodního zákona, a to toliko o 
prodloužení platnosti povolení, je vodoprávní úřad vázán návrhem 
a ke změně emisních limitů může dojít pouze limitovaně, ex offo, na 
základě § 12 odst. 3 vodního zákona. Nová právní úprava se tak 
fakticky vztáhne pouze na vydávání nových povolení. 

 3. Požadujeme vypustit text na straně 10: 

”…odtokové koncentrace fosforu pod 1 mg/l jsou 
schopné běžně dosahovat stávající mechanicko-
biologické ČOV (viz např. Foller, 2016).” a odkaz č. 4 
“Ing. Jan Foller. 2016. Možnost optimalizace procesu 
odstraňování dusíku a fosforu na současných ČOV. 
Odborný seminář ČOV s kapacitou pod 10 000 EO: 
„Rizika a provozní možnosti“ ve světle připravované 
legislativy. Pořadatel: OS REP při Asociaci pro vodu 
ČR a VAS a. s. Brno, 2016”. 

Odůvodnění: 

Ze strany předkladatele se jedná se o jediný odborný 
odkaz z celkem 9 použitých v důvodové zprávě a 
použití citace je vysoce nepřijatelné ze dvou důvodů: 

 Dle zástupce předkladatele „má CzWA na 
Ministerstvu životního prostředí takovou váhu asi 
jako Svaz zahrádkářů” (Vodní hospodářství 4/2016). 
Proč tedy Důvodová zpráva cituje právě materiál 
s odkazem na CzWA? 

Tvrzení je naprosto vytržené z kontextu přednášky 

Vysvětleno 
Tato hodnota odpovídá průměrné hodnotě dosahované 
simultánním srážení na ČOV nad 10000 – cca 140 ČOV – která 
činila za rok 2014 cca 0,9 mg/l – dle podkladů hlášení podle § 38 
vodního zákona (ISPOP) a majetkové a provozní evidence VAK 
(MZe). 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Jedná se o názor „specialisty“, na kterého odůvodnění odkazuje. 
V odkaze CZWa figuruje toliko jako pořadatel, nikoliv jako autor 
názoru, není tedy zřejmé, proč HK CZWa s názorem spojuje, ani 
proč by měl být odkaz na odborné vyjádření specialisty vypuštěn. 
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tak, jak uvádí i přiložené stanovisko Vodárenské 
akciové společnosti. Dle vyjádření předsednictva 
CzWA se navíc nejedná o názor CzWA, ale o názor 
specialisty na řešení EXTRÉMNÍCH požadavků na 
čištění odpadních vod.  

 

 B. Obecné zásadní připomínky 
k předkládanému materiálu 

1. V otázce požadavků na parametr Ncelk se 
předkladatel se nezabýval komplexním dopadem na 
ŽP.  

Odůvodnění: 

Zpřísnění parametru Ncelk neřeší žádný současný 
problém, naopak zvyšuje potřebu energie a snižuje 
energetickou využitelnost energie z vody. V důsledku 
povede k vyšší trofizaci vod, což je problém, který by 
se měl prioritně řešit i z hlediska našich závazků vůči 
dosažení dobrého stavu vod.  

 

Vysvětleno 
"Bezproblémovost" ukazatele celkový N resp. dusičnanů z 
bodových zdrojů vzhledem k obsahu dusičnanů v povrchových 
vodách byla v návrhu zohledněna. 

 
Spodní limity NDT nelze omezit pouze na P a to přes to, že 
převažující vliv na nedodosažení dobrého stavu vodních útvarů v 
ukazateli dusík mají plošné zdroje. Mohou ale nastat případy, kdy i 
relativně malý příspěvek bodových zdrojů může působit velmi 
negativně jako u vodárenských toků nebo u lososových vod a i tam 
musí mít VPÚ možnost řešení. Navržené limitní hodnoty celkového 
dusíku navíc nejsou nikterak přísné, dle dat provozní evidence VAK 
(MZe) plní u ČOV nad 10000 EO z celkového počtu 148 ČOV  
spodní limit 6 mg/l 13 ČOV, limit 10 mg/l 78 ČOV, zbytek ČOV mimi 
Prahy vypouští do 15 mg/l N celk. To vše za situace, kdy 
technologie všech ČOV jsou obdobné, dávkování externího 
substrátu je použito jen výjimečně u jednotek ČOV a limity v 
povoleních se pohybují kolem 14 mg/l. Navíc požadavek ze strany 
VPÚ na přísnější hodnoty Ncelk. ve vypouštěných OV u velkých 
ČOV je nepravděpodobný, neboť tyto ČOV vypouští do vodných 
toků, kde vliv vypouštěného znečištění je zanedbatelný. 

 2. Z pohledu decentrálního čištění – které je 
nedílnou součástí celého systému řešení odpadních 
vod – je nelogické uspořádání požadavků na 
kontrolu provozu. 

Odůvodnění: 

Systém kontroly by měl být efektivní – tj. zabezpečit 
vypovídající schopnost kontroly s co nejmenšími 

Vysvětleno 
Předmětem novely je pouze změna přílohy č. 7, v souladu 
s usnesením vlády č. 1022 ze dne 14. prosince 2015. 
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náklady a její reálné provedení.  Zcela dostatečné 
jsou z tohoto pohledu prosté vzorky a četnost 
odpovídající významu lokality a možnosti jejího 
ovlivnění vypouštěním z domovní ČOV. Ve většině 
případů by měl být dostatečný i jeden vzorek/rok. 
V materiálu uvedený postup je nejednoznačný a 
nelogický – četnost odběru je nelogicky vázána na 
způsob odběru a místo odběru a ne na možnost 
ovlivnění lokality.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 C. Konkrétní zásadní připomínka 
k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k článku I., Příloze č. 7 

Požadujeme upravit text následovně: 

“Nejlepší dostupné technologie v oblasti 
zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich 
použití 
 
Při požadavku na použití nejlepších dostupných 
technologií vodoprávní úřad využije při stanovení 
emisních limitů celý rozsah koncentrací pro ukazatel 
celkový fosfor, 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 je možné na 
základě podnětu správce vodního toku zejména u 
povodí vodárenských toků, koupacích vod a 
lososových vod. Dále při požadavku na nejlepší 
dostupnou technologii vodoprávní úřad zohlední 
stávající technologii čistírny odpadních vod a 
dosahované hodnoty znečištění ve vypouštěných 

Vysvětleno, částečně akceptováno 
Spodní limity NDT nelze omezit pouze na P a to přes to, že 
převažující vliv na nedosažení dobrého stavu vodních útvarů 
v ukazateli dusík mají plošné zdroje. Mohou ale nastat případy kdy i 
relativně malý příspěvek bodových zdrojů může působit velmi 
negativně jako u vodárenských toků nebo u lososových vod a i tam 
musí mít VPÚ možnost řešení. 
 
Upravena tabulka s intervaly hodnot a poznámka 4. 
 
Požadavek na „zpřísňování“ emisních limitu nelze zobecnit a 
nepodloženě predikovat. Hodnoty BAT jsou navrhovány v intervalu, 
v rámci kterého se musí vodoprávní úřad „pohybovat“ při stanovení 
emisních limitů v KONRÉTNÍM případě, tj. mj. při zohlednění 
místních a provozních podmínek, chráněných zájmů, požadavků 
účastníků řízení. Tvrzení o automatickém „zpřísňování“ zjevně 
vychází ze stávající aplikační praxe, kdy vodoprávní úřady ve 
většině případů automaticky přebírají hodnotu BAT do svých 
rozhodnutí. Při takové praxi by opětovné uvedení konkrétních 
hodnot v příloze skutečně s vysokou pravděpodobností vedlo ke 
zpřísnění emisních limitů v povolení. Navrhovaný princip, založený 
na „intervalech hodnot“, nicméně cílí k prosazení naprosto odlišné 
praxe, a sice k tomu, aby vodoprávní úřad automaticky nepřebíral 
hodnoty uvedené v příloze, ale naopak zohledňoval při stanovení 
hodnoty BAT v konkrétním případě komplexně, veškeré relevantní 
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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.“  
 

 

CHSKCr 
3) 

BSK5 
3)

 NL 
3)

 N-NH4
+  3) 

Ncelk  
3)

 Pcelk  
3)

 

koncentrac
e 

účinnost 
[%] 

koncentrace 

účinnost 
[%] 

koncentrace koncentrace 

účinnost [%] 

koncentrace 

p 
mg/l 

p  
mg/l 

p  
mg/l 

průměr  
mg/l 

průměr  
mg/l 

50 – 110 75 75 10 – 40 22 90 20 – 50 30 5 – 15 30 50 1 – 3 (2
4
) 

 

 
 
 
 
 
 

CHSKCr 
3) 

BSK5 
3)

 NL 
3)

 N-NH4
+  3) 

Ncelk  
3)

 Pcelk  
3)

 

koncentrace 
účinnost 
[%] 

koncentrace 
účinnost 
[%] 

koncentrace koncentrace účinnost [%] 
koncentra
ce 

Kategorie ČOV [EO] 
Slovní popis nejlepší dostupné technologie

1) 

50 - 500 

Nízko zatěžovaná aktivace s vysokým stářím kalu, se stabilní nitrifikací a částečnou denitrifikací s objektivně 
řízenou koncentrací kyslíku, se simultánním chemickým srážením fosforu a fakultativně s využitím 
membránové filtrace pro zajištění hygienizace a vyšší stability čistícího procesu. Příklady technologie

2)
: DN 

proces v různém provedení biologické linky, s chemickým srážením fosforu. Nízko až středně zatěžovaná 
aktivace s fakultativním chemickým srážením fosforu a fakultativně s využitím membránové filtrace. 
Příklady technologie

2)
: DN proces. 

Kategorie ČOV [EO] 
Slovní popis nejlepší dostupné technologie

1) 

500 - 2 000 

Nízko zatěžovaná aktivace s vysokým stářím kalu se stabilní nitrifikací a denitrifikací s objektivní regulací 
koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivaci, se simultánním chemickým srážením fosforu a fakultativně 
s využitím membránové filtrace pro zajištění hygienizace a vyšší stability čistícího procesu. Příklady technologie

2)
: 

DN proces v různých variantách, (oběhová aktivace, směšovací aktivace a jiné).  Nízko zatěžovaná aktivace se 
stabilní nitrifikací a částečnou denitrifikací bez použití externího substrátu, s fakultativním simultánním 
chemickým srážením fosforu a fakultativně s využitím membránové filtrace. Příklady technologie

2)
: DN proces, 

SBR, oběhová aktivace. 

 

 

a dostupné okolnosti případu. Uvedené tvrzení o automatickém 
zpřísňování emisních limitů je tedy zcela protichůdné myšlence, 
kterou nařízení vlády sleduje. 
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CHSKCr 
3) 

BSK5 
3)

 NL 
3)

 N-NH4
+  3) 

Ncelk  
3)

 Pcelk  
3)

 

koncentrace 
účinnost 
[%] 

koncentrace 
účinnost 
[%] 

koncentrace koncentrace 

účinnost [%] 

koncentrace 

p 
mg/l 

p  
mg/l 

p  
mg/l 

průměr  
mg/l 

průměr 
mg/l 

35 – 70 55 85 83 8 – 15 12 90 10 – 20 17 3 - 8 70 82 1 – 1,5 (1
4
) 

 

 

 

Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie
1) 

2 000- 10 000 

Nízko zatěžovaná aktivace s vysokým stářím kalu se stabilní nitrifikací a denitrifikací, s chemickým srážením fosforu a fakultativně 
s využitím membránové filtrace pro zajištění hygienizace a vyšší stability čistícího procesu. Příklady technologie2): DN proces 
v různých variantách řešení (oběhová aktivace, směšovací aktivace, SBR), doplněná alternativně o terciální stupeň.  Nízko zatěžovaná 

aktivace se stabilní nitrifikací a částečnou denitrifikací bez použití externího substrátu, se simultánním nebo oddělenýmchemickým 

srážením fosforu a fakultativně s využitím membránové filtrace. Příklady technologie2): DN proces, SBR, oběhová aktivace. 

Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie
1) 

10 000- 100 000 

Nízko zatěžovaná aktivace s vysokým stářím kalu s biologickým odstraňováním nutrientů, v modifikaci pro maximální využití 
organického substrátu v odpadní vodě pro potřeby denitrifikace, doplněná o chemické srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě s  
následnou separací chemického kalu. Dávkování externího substrátu pro denitrifikaci je akceptovatelné pouze v případě, že přestože 
budou vyčerpány všechny technologické možnosti optimalizace procesu odstraňování dusíku včetně omezení zpětné dotace dusíku, 
např. změnou kalové koncovky, nebude dosaženo požadovaných odtokových koncentrací. Vypouštění odpadních vod do vod 
užívaných pro vodárenské účely a koupání osob je možné za předpokladu vyřešení přepadů jednotné kanalizace do toků v povodí 
hygienizací způsobem zajišťujícím minimální změny v chemickém složení vody. Příklady technologie

2)
: Nízko zatížená aktivace 

v různých variantách s vysokým stářím kalu a pevnou vazbou na kalové hospodářství, například s bioaugmentací. Nízko zatěžovaná 

aktivace s biologickým odstraňováním nutrientů, v modifikaci pro maximální využití organického substrátu v odpadní vodě pro 

potřeby denitrifikace, doplněná fakultativně o chemické srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě s následnou separací 

chemického kalu.. Příklady technologie2): R-D-N, R-AN-D-N, SBR, oběhová aktivace, kaskádová aktivace.  
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Vysvětlivky: 

CHSKCr 
3)

 BSK5  
3)

 NL 
3)

  N-NH4
+  3) 

Ncelk 
3)

  Pcelk  
3)

 

koncentrace účinn
ost 
[%] 

koncentrace účinn
ost 
[%] 

koncentrace koncentrace koncentrace 
účinnost 
[%] 

koncentrace 

p              
mg/l 

p             mg/l p                 mg/l průměr         mg/l průměr         
mg/l 

průměr              mg/l 

30 – 60 45 90 5 – 15 12 95 10 – 20 15 2 - 5 10 – 15 14 80 70  0,2 – 0,8 1 (0,7
4
) 

CHSKCr 
3)

 BSK5  
3)

 NL 
3)

  N-NH4
+  3) 

Ncelk 
3)

  Pcelk  
3)

 

koncentrace účinn
ost 
[%] 

koncentrace účinn
ost 
[%] 

koncentrace koncentrace koncentrace 

účinnost 
[%] 

koncentrace 

p              
mg/l 

p             mg/l p                 mg/l průměr         mg/l průměr         
mg/l 

průměr              mg/l 

30 – 55 40 90 3 - 10 95 10 – 15 12 1 - 4 6 – 10  85 75 0,15 – 0,5 0,8 (0,5
4
) 

Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie
1) 

nad 100 000 

Nízko zatěžovaná aktivace s biologickým odstraňováním nutrientů, v modifikaci pro maximální využití organického substrátu 
v odpadní vodě pro potřeby denitrifikace, případně biologické akumulace fosforu, doplněná o chemické srážení fosforu ve vyčištěné 
odpadní vodě s následnou účinnou separací chemického kalu, například filtrací. Dávkování externího substrátu pro denitrifikaci je 
akceptovatelné pouze v případě, že přestože budou vyčerpány všechny technologické možnosti optimalizace procesu odstraňování 
dusíku včetně omezení zpětné dotace dusíku, např. změnou kalové koncovky, nebude dosaženo požadovaných odtokových 
koncentrací. Vypouštění odpadních vod do vod užívaných pro vodárenské účely a koupání osob je možné za předpokladu vyřešení 
přepadů jednotné kanalizace do toků v povodí hygienizací způsobem zajišťujícím minimální změny v chemickém složení vody. Příklady 
technologie

2)
: R-D-N, R-AN-D-N, oběhová aktivace, směšovací aktivace v různých provedeních, kaskádová aktivace. Terciární stupeň 

čištění založený na sorbci a fyzikálně-chemických procesech.  Nízko zatěžovaná aktivace s biologickým odstraňováním nutrientů, v 

modifikaci pro maximální využití organického substrátu v odpadní vodě pro potřeby denitrifikace, doplněná o chemické srážení 

fosforu ve vyčištěné odpadní vodě s následnou separací chemického kalu filtrací.. V případě nedostatku substrátu dávkování 

externího substrátu. Příklady technologie2): R-D-N, R-AN-D-N, SBR, oběhová aktivace, kaskádová aktivace. 

 
Poznámka 4. Hodnoty nejlepších dostupných 
technologií pro případ, kdy je recipientem vodní 
útvar, klasifikovaný jako vody lososové či se jedná o 
vypouštění do vod povrchových vod, využívaných 
pro zásobování pitnou vodou či pro koupání.“  

 
Odůvodnění: 

Přijetí navržené varianty Přílohy č. 7 i při 
respektování možnosti vodoprávních úřadů „vybírat 
si“ z rozmezí hodnot BAT povede 
k nepredikovatelnému prostředí pro obce a města 
jako investory a často i provozovatele čistíren 
odpadních vod a je zcela odmítáno i subjekty, které 
zajišťují projekci a přípravu projektů výstavby a 
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rekonstrukce ČOV (Miroslav Kos, 2007, International 
Water Management Days). Řada studií (naposledy 
např. Daniel Fiala, „Boj o fosfor aneb pracují všichni 
vodohospodáři na plný výkon?“ Vodní hospodářství 
5/2016) dokládá, že podíl vnosu ukazatele dusík 
z bodových zdrojů je pod 20 % z celkových vnosů do 
vodních útvarů v ČR a tento předpoklad podporují i 
další studie (např. Tomáš Kvítek, Václav Bystřický, 
Jana Peterková, Pavel Žlábek, Jana Moravcová, 
„Dynamika koncentrací a interakce odnosu 

dusičnanů a fosforu na malých zemědělsko‑lesních 

subpovodích v povodí VN Švihov na Želivce“). Řada 
dalších studií dokládá, že požadavky na redukci 
ukazatele celkový dusík vede k nutnosti použití 
externích substrátů se v souhrnu negativním 
dopadem vůči životnímu prostředí (výroba, transport 
a zbytkové koncentrace substrátů pro denitrifikaci, 
nucené dávkování fosforu do kroku postenitrifikace) 
a redukce přítomnosti oxidovaných forem dusíku 
vede v k zhoršování stavu vod a uvolňování fosforu 
ze sedimentů (Jindřich Duras, „Máchovo jezero – 
situace a možnosti nápravy“). Zde je i správně 
uvedeno, že „dusík není rozhodující živinou a 
dusičnanový dusík z vody velmi účinně odstraňují 
bakteriální procesy (tzv. denitrifikace)“. Z výše 
uvedených důvodů přijímáme požadavek na 
možnost vodoprávních úřadů ve vyjmenovaných 
případech stanovit přísnější limitaci obsahu 
fosforu ve vypouštěných odpadních vodách. 
Ovšem u ostatních parametrů takové zpřísnění 
není předkladatelem řádně odůvodněné a povede 
k excesivním požadavkům vodoprávních úřadů 
bez doloženého vlivu zpřísnění na dosažení 
dobrého stavu vod. Upozorňujeme, že výše 
navržená úprava Přílohy č. 7 sama o sobě 
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zásadně zpřísňuje požadavky na čištění 
odpadních vod ve všech parametrech oproti 
stávajícímu stavu (viz níže srovnání).  

Srovnání návrhu MŽP, původních hodnot z nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. a výše uvedeného návrhu 
zpřísnění: 

 
 

D. Konkrétní zásadní připomínky 
k současnému znění NV 

1. Připomínka k Příloze č. 1 

Požadujeme text prvního a druhého odstavce pod 
tabulkou 1c upravit následovně: 

„Domovní čistírna odpadních vod je certifikovaná 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé 
čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel 
– Část 3: Balené a/nebo na místě montované 

Vysvětleno 
Předmětem novely je pouze změna přílohy č. 7, v souladu 
s usnesením vlády č. 1022 ze dne 14. prosince 2015. 
 
Také proto bylo povoleno zkrácené meziresortní připomínkové 
řízení. 
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domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“). 

Posuzování a osvědčování vlastností domovních 
čistíren odpadních vod se provádí v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS a podle aktuálně 
platné evropské harmonizované normy ČSN EN 
12566-3: Malé čistírny odpadních vod do 50 
ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo 
na místě montované domovní čistírny odpadních 
vod (dále jen „DČOV“) a podle aktuálně platné 
harmonizované normy ČSN EN 12566-6: Malé 
čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních 
obyvatel – Část6: Prefabrikované čistírny pro 
dočištění odpadních vod ze septiků. 

Kategorie I – DČOV určené pro obvyklé vypouštění 
do vod povrchových. S DČOV kategorie I se uvažuje 
jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve 
kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména 
tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této 
kategorie nebudou překročeny normy 
environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 
k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN 
EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň 
odstranění uhlíkatého znečištění. Příslušným 
protokolem o posouzení vlastností vystaveným 
oprávněným oznámeným subjektem podle 
aktuálně platné evropské harmonizované normy 
ČSN EN 12566-3 nebo ČSN EN 12566-6  je 
doložena požadovaná úroveň odstranění 
uhlíkatého znečištění.“. 
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Odůvodnění: 

Oprávněný oznámený subjekt vydává protokol vždy 
podle aktuální platné normy, stávající text lze 
vykládat (oprávněně) tak, že lze použít ČOV 
uvedené na trh jen v souladu s EN uvedenou v NV a 
to i kdyby změna v EN byla minimální. Logičtější by 
bylo, kdyby se do kategorií zařazovalo podle všech 
protokolů vydaných podle aktuálně platné normy 
v době uvádění toho kterého výrobku na trh. 

 

 Připomínka k Příloze č. 4 

Požadujeme tabulku a text pod ní upravit 
následovně: 
„ 

Velikost zdroje znečištění (EO)1) Typ vzorku2) četnost 

< 5004) A3) 44) 

500 – 2000 A3) 12 

2001 -10000 B3) 12 

10001 -100000 C 26 

> 100000 C 52 

 

1) Je-li zdrojem znečištění čistírna odpadních vod, je 
velikost zdroje znečištění určena postupem 
uvedeným v poznámce 1) k Tabulce 1a přílohy č. 1 
k tomuto nařízení. 

2) Typ vzorku stanoví vodoprávní úřad takto: 

typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný 
sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu 

Vysvětleno 
Předmětem novely je pouze změna přílohy č. 7, v souladu 
s usnesením vlády č. 1022 ze dne 14. prosince 2015. 
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v intervalu 15 minut, 

typ B – 24 hodinový směsný vzorek, získaný 
sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků 
odebíraných v intervalu 2 hodin, 

typ C – 24 hodinový směsný vzorek získaný 
sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 
hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku 
v době odběru dílčího vzorku, 
Typ vzorku prostý, jednorázově odebraný – pro 
kategorie ČOV do 500 EO. 

3) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním 
vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad 
způsob odběru vzorku individuálně. Pro ČOV do 50 
EO a pro s diskontinuálním vypouštěním stanoví 
vodoprávní úřad způsob odběru vzorku 
individuálně s ohledem na odpovídající 
vypovídající schopnost vzorku. 

4) V kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní 
dílo nebylo ohlášeno dle § 15a, může vodoprávní 
úřad stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno 
pro kategorii do 500 EO. Pokud je ČOV vybavena 
akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní 
vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 
2 hodiny, je možné použití typu vzorku „prostý, 
jednorázově odebraný“. Menší četnost je možné 
stanovit pro ČOV do 50 EO (1-3 vzorky) a to 
v závislosti na významu možnosti ovlivnění okolí 
vypouštěním vyčištěné odpadní vody. 

Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy 
v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za 
neobvyklých situací, při přívalových deštích a 
povodních.“ 
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Odůvodnění: 

Navržené doplnění a úpravy jsou logické pro členění. 
Odstavec 1 říká, jak se určí velikost zdroje, odstavec 
2 vyjmenovává typy vzorků, odstavec 3 upřesňuje 
typy odběrů pro speciální případy a odstavec 4 pak 
možné výjimky z hlediska četnosti, proto by se 
poznámka 4 měla vázat na četnost a odstavec 3 a 4 
znít tak jak navrženo ve změně. 

 

Česká lékárnická 
komora 

-  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Konfederace 
umění a kultury 

-  

ČKAIT 
 
 

1. Pro kategorii ČOV 500 – 2 000 EO neuplatňovat 
limity koncentrace Ncelk a Pcelk na odtoku z ČOV 
plošně, ale individuálně se zdůvodněním, 
v případech vysokých koncentrací na přítoku ČOV. 
Neprosazovat chemické odbourávání Pcelk. 
 

Vysvětleno. 
Ano to je princip NDT – technologie a s tím spojené požadavky na 
odtokové parametry budou požadovány jen v odůvodněných 
případech tj. nikoliv plošně. Zároveň se ale NDT tak jak je 
definována musí vyrovnat i s nejvyššími požadovatelnými nároky, 
bude-li to objektivně potřeba. 

 2. Pro kategorii ČOV 2001 – 10 000 EO sledovat 
zbytkovou koncentraci Ncelk a Pcelk procentem 
odbouraného znečištění oproti koncentraci na přítoku 

Vzhledem k nehomogenitě vzorku přítoku a obecně vzhledem ke 
kolísání složení přítoku v čase je sledování účinnost čištění velmi 
problematické i u ČOV nad 10000 EO tím spíše potom u ještě 
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do ČOV. 
 

menších ČOV. Bohužel u Ncelk. je závislost koncentrace odtoku  
na přítoku v důsledku principu predenitrifikace jasná (proto jsou 
NDT pro N u menších ČOV pouze v %), u P však nic takového 
neplatí, pokud tedy opravdu odstraňuji aktivně tj. chemicky 
srážením. Odstraňování P pouhou spotřebou na tvorbu biomasy 
nelze považovat za NDT. 

 3. Pro kategorii ČOV 10 001 a více EO akceptovat 
zpřísnění limitů na odtoku z ČOV a ovlivňování 
povrchových vod odlehčováním z OK na kanalizační 
sítí jednotných soustav. 

 

Akceptováno 

 4. Doporučujeme monitorovat plošná znečištění, 
která v mnohých případech znamenají mnohem větší 
nebezpečí pro povrchové vody než bodová 
znečištění. 

 

Akceptováno 
Z hlediska NO3 o tom není nejmenších pochyb. 

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek  

Technologická 
agentura ČR 

 Bez připomínek  

Grantová 
agentura ČR 

-  

Správa státních 
hmotných rezerv 

-  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Nejvyšší správní 
soud 

-  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek  
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Bezpečnostní 
informační služba 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zahraniční styky a 
informace 

-  

Akademie věd ČR Bez připomínek  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

Česká 
stomatologická 
komora 

-  

ČEPRO -  

Svaz průmyslu a 
dopravy 
 
 

1. Název přílohy musí odpovídat názvu 

platné přílohy č. 7 nařízení vlády 401/2015, 

tj. ať je jednoznačné, že se to týká pouze 

čistíren městských odpadních vod. 

Stávající návrh novely přílohy 7 je 

nejednoznačný. Tedy ponechat v názvu 

přílohy explicitně, že se jedná o BAT pro 

městské odpadní vody. 

 
Odůvodnění:  
 
Stávající název Přílohy č. 7 je „Nejlepší dostupné 
technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod 
a podmínky jejich použití. Tabulka 1: Dosažitelné 
hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé 
ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné 
technologie v oblasti zneškodňování městských 

Akceptováno 

Viz též připomínka MPO. 
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odpadních vod (pro uvedené hodnoty analogicky 
platí poznámky uvedené pod tabulkami 1a a 1b 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení vlády)“. 
Nejlepší dostupné technologie například pro 
chemický průmysl jsou řešeny CWW BREF. 

 

 2. Žádáme zrušení radikálního omezení 

ostatních druhů technologií, kterou 

zastupuje příloha č. 7 (VAR. 1) v podobě 

doslovné charakteristiky nejmodernějších 

dostupných technologií pro ČOV 50-

500EO, která zcela diskriminuje doslova 

všechny ostatní technologie a vnáší tak 

nerovný přístup na trhu s těmito 

technologiemi ČOV.  

 

Tímto nařízením vlády, jak je definováno, je zcela 

znemožněno uplatnění ostatním technologií ČOV, 

tj. těch technologií, které jsou schopné 

dosáhnout shodných emisních hodnot na odtoku 

z ČOV. Budou zcela vyloučeny ze standartních 

povolovacích a schvalovacích procesů při 

přípravě záměrů ČOV, dále z jejich uvádění do 

provozu, ale i současným funkčním technologiím 

ČOV bude znemožněn jejich přechod na nově 

navržené nařízením vlády zpřísněné emisní 

limity.  

 

Zpřísnění předmětných emisních limitů dle 

Vysvětleno 
Je třeba jasně rozlišovat mezi emisními standardy, tj. běžně 
požadované hodnoty limitů pro vypouštění (v příloze č. 1 
stávajícího nařízení vlády č. 401/2015 Sb.), které se uplatňují v 
naprosté většině ČOV resp. tam kde nejsou zvláštní požadavky 
na ochranu vod a mezi tzv. nejlepšími dostupnými 
technologiemi (NDT) pro komunální ČOV (příloha č. 7 NV),  což 
jsou slovně definované příklady technicky (relativně) 
nejvyspělejších technologií, majících ambici produkovat 
podstatně kvalitněji vyčištěné OV. K tomu je v novele přílohy 7 
NV doplněno intervalové rozpětí toho, co by v jednotlivých 
parametrech mělo z ČOV při použití NDT odtékat. Požadavek na 
NDT VPÚ uplatní jen v případech kdy je to pro dobrý stav vod 
nezbytné. Kořenové ČOV a jedno jestli horizontální či 
vertikální ani jiné extenzívní způsoby čištění (biofilty, zemní 
filtry, biologické rybníky...) požadavek na definici NDT 
nesplňují ( mj. tím, že nezabezpečují stabilní a dostatečně 
účinné odstraňování P a N a ze své podstaty nedovolují 
efektivní zásahy do čistícího procesu v případě jeho " 
havárie"). To ale pouze znamená, že nebudou moci být použity v 
případech, kde je uplatněn požadavek na použití NDT ( odůvodnění 
potřebou vyšší ochrany vod)  ale v ostatních ( převažujících) 
případech, pokud budou splněny požadavky VPÚ na odtokové 
koncentrace z ČOV a jsou precizně zhodnoceny možné klady a 
zápory navrhovaného řešení v dané lokalitě ( o něco nižší 
provozní popř. investiční náklady u ČOV jsou při současné 
výstavbě nové nákladné kanalizace bezvýznamné ale mohou 
být zajímavé při napojení na starou netěsnou kanalizaci),  není 
možnost použití extenzívních  způsobů čištění z důvodu  NV 
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návrhu nové přílohy č. 7 ve Var. 1 jsou schopny 

dosáhnout minimálně tyto v praxi aplikované 

technologie (viz stávající příloha č. 7 k nařízení 

vlády č. 401/2015 Sb.): 

 

Impulsně skrápěné biofilmové reaktory 

 1) Impulsně skrápěné pískové filtry 

 2) Impulsně skrápěné vertikální kořenové 

filtry 

 

Odůvodnění: 

 

Dostatečná účinnost těchto technologií byla ověřena 

nejen mimo ČR, ale i v našich podmínkách, např. 

v rámci čtyřletého výzkumného záměru projektu 

MPO FR-TI3/778 – Biostream, který mají předmětná 

ministerstva k dispozici. 

 

Tyto technologie by měly být ponechány jako 

možnost využití v kategorii od   50 - 500EO, protože 

mají své místo tam, kde je nově upřednostňovaný 

aktivační systém velmi těžko udržitelný, nebo 

vyžaduje úpravu, která je spojená s významným 

zvýšením provozních nákladů. Pokud nebudou tyto 

technologie zahrnuty do BAT, jak je to i v zahraničí 

možné a běžné, tak obce jako jedním z dopadů:  

- nebudou moci využívat dotačních programů;  

- dílčí povodí nebudou moci vydávat souhlasná 

stanoviska tam, kde by to bylo praktické (z 

401/2015 omezena a není proto problém je dotačně podpořit. 
Je to velmi podobné jako u emisních hodnot u aut, Euro 4 obecně 
všude stačí, ale do centra měst se s ním řidič nedostane, což 
nikterak neznamená, že auto s Euro 4 nepojede, a na zbytku území 
nebude vyhovující - ale rozhodně to není technologicky nejlepší 
řešení. 
Nejde tedy o žádnou diskriminaci pouze naplnění pojmu NDP dle § 
38 vodního zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAZB5MG9)



 36 

hlediska pročišťovaných odpadních vod, 

provozně, ekonomicky, atd.), a tedy by to 

nebylo ani v celkovém výsledku vhodné; 

- stávající technologie ČOV které nejsou 

zahrnuty v BAT a kterým bude končit 

vodoprávní povolení, budou nuceny okamžitě 

pořídit investičně náročnou a novou 

technologii ČOV, kdy v některých případech 

toto bude spojené i s výstavbou oddílné 

splaškové kanalizace. Toto je rozsahem 

největší investiční akce, kterou obec může 

z hlediska nakládání s veřejnými prostředky 

připravit v rámci infrastruktury. 

  

Výhody a aplikace navrhovaných biofilmových 

technologií: 

1) Lze je aplikovat na stávající jednotné kanalizace, 

což umožní předmětným obcí výstavbu ČOV a 

okamžité zlepšení stávajícího stavu a kvality vod. 

Následně pak postupnou rekonstrukci veřejné 

jednotné kanalizace dle finančních možností obce 

(její přeměnu na oddílný systém odpadních vod). 

Pokud nebude mít obec dostatek financí na 

kompletní rekonstrukci veřejné kanalizace (což jsou 

téměř veškeré obce s jednotnou kanalizací) a 

výstavbu ČOV, tak bude většina volných výustí (v 

řádech stovek) jednotných kanalizací dále vytékat do 

vodních toků a nijak nepřispěje ke zlepšení stavu. 

Navrhované aktivační ČOV nelze běžně využít na 
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takto naředěné odpadní vody. 

 

2) Na mnoha místech lze tímto způsobem řešit 

čištění odpadních vod (i s případem výpadku el. 

energie, kdy právě tyto systémy mohou být v případě 

potřeby navrženy právě bez nutnosti dodávky el. 

energie. V mnohých případech má toto i dopad na 

velmi nízké provozní náklady a současně zvýšenou 

bezpečnost provozu, která není na ničem přímo 

závislá, z hlediska zvýšené nutnosti zabezpečení 

provozních technologií ČOV. Z toho principu 

následně vyplývá možnost provozování této ČOV 

obcí samotnou a snížení finanční závislosti na 

externích dodavatelích. Pro některé obce je tato 

možnost nezávislosti velmi důležitá. 

 

3) Při přepočtu pořizovacích a provozních 

energetických a materiálových vstupů (vyhodnocení 

LCCA - Life cycle cost analýza), dojdeme k tomu, že 

biofilmové reaktory jsou několika násobně 

ekologičtější stavbou, než aktivační ČOV. Při 

provozu a výrobě aktivační ČOV vyprodukujeme 

několikrát více znečištění, než při výstavbě a 

provozu impulsně skrápěných biofilmových reaktorů, 

které však dosáhnou stejných emisních limitů. 

Aktivační ČOV tedy vyprodukují v širším součtu 

mnohem více odpadní vody, která však bude odtékat 

do různých recipientů.  
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 Připomínky k ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ Z 
HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
Požadujeme přepracovat ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU 

Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

následovně: 

 

Dopady na státní rozpočet: 

Součástí veřejných rozpočtů jsou i obecní, které 
budou lokálně velmi přetížené (jak jednorázovou 
investiční investicí, tak zejména dlouhodobou 
potřebou v podobě vyšších provozních nákladů 
daných mimo jiné i vyššími provozními nároky a 
náklady), pokud neumožníte větší variabilitu 
zvolených technologií. Pak bude pro menší obce 
jen těžko udržitelný model, kdy často dotují 
stočné svým občanům, což bude mít v celkovém 
důsledku za následek velmi výrazné, až 
neúnosné navýšení provozních nákladů 
spojených s likvidací odpadních vod pro menší 
obce. 

Sociální dopady 

- Potenciální dopady do ceny pro stočné – celkově 

max. cca 1 000 Kč/EO*rok. 

Stočné je komplexnější výpočet, než aby šel 
takto paušalizovat. Stovky obcí budou mít dle 
Var. 1 navýšení stočného o cca 30-70Kč/m3 a tím 
Váš odhad značně překročí, protože v současné 
době v řadě obcí neplatí žádné anebo velmi nízké 
paušální poplatky. 

Vysvětleno, částečně akceptováno 

Předkládaná novela oproti současnému stavu nepředpokládá 
žádné dopady na státní rozpočet, tj. navrhovaná Varianta 1 nebude 
mít vliv na finanční prostředky, které jsou ze státního rozpočtu 
alokovány kapitole 315 MŽP. Znění závěrečná zprávy RIA v textu 
nepopírá dopady navrženého znění NV na obce jakožto vlastníky 
kanalizační infrastruktury, nicméně formálně je tato analýza 
obsažena v kapitole dopady na podnikatelské prostředí. Bude 
zpřesněno a přeformulováno tak, aby z textu RIA byla 
jednoznačné, že případné investiční náklady budou představovat 
dopady na rozpočty obcí. 
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Dopady na spotřebitele: 

Cena stočného bude mít vždy vliv na celé 
spektrum společnosti. Z dlouhodobého hlediska 
lze tento dopad co nejvíce zmírnit pouze při 
zachování rovných podmínek a tím je mimo jiné i 
široké spektrum využitelných technologií. 
Technologií ČOV, které dokáží lépe reflektovat 
skutečné možnosti a potřeby lokalit při splnění 
emisních limitů. 

Odůvodnění: 
 
Cenový dopad při zrušení biofilmových reaktorů: 
 
Na území ČR je cca 400 vegetačních ČOV v rozmezí 
velikostí 50-1500 EO. Pokud nebude umožněna v 
BAT intenzifikace v podobě impulsně biofilmových 
reaktorů, pak budou předmětné obce muset tyto 
přírodní technologie nahradit aktivační technologií a 
novostavbou nových oddílných splaškových 
kanalizací. Poté budou minimálně náklady větší 
oproti nákladů citovaným v podkladech pro jednání 
vlády o novém nařízení zvětšeny o cca 1,5 – 2 mld. 
Kč, které bude nutné vynaložit zcela bez 
opodstatnění a zatíží veřejné rozpočty obcí. Tyto 
náklady budou ušetřeny při intenzifikaci stávajících 
ČOV, kdy jejich výše je odhadována na cca 0,1 mld. 
Kč, tj. intenzifikaci pomocí biofilmových reaktorů, 
které mohou dosáhnout stejné účinnosti, i při 
zachování jednotných kanalizací nebo při postupné 
přestavbě jednotné kanalizace na oddílnou 
splaškovou dle možností veřejných financí 
jednotlivých obcí. Namísto toho by byla prosazena 
varianta bez možnosti přechodu, tj. bude nutná 
výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v celém 
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rozsahu každé takto dotčené obce. 
 
Na území ČR jsou stovky menších obcí s jednotnou 
kanalizací, která je zakončená přímou výustí do 
recipientu (vodního toku). V těchto případech lze 
postupovat dle bodu 1 (ad, str. 3 tohoto 
připomínkového mat.) tj. kdy s pomocí výhod 
biofilmových reaktorů, lze docílit pozvolné a 
smysluplné investice pořizovacích i provozních 
nákladů. Nebo aplikovat VAR. 1 dle připraveného 
materiálu do vlády, kde lze vše zakázat a přímo 
donutit tyto obce vybudovat kompletní kanalizační 
systém zakončený aktivační ČOV. 
 
Menší obce často nemají prostředky na investice 
v řádech desítek miliónů korun. Výsledkem je 
prodlužování tohoto stavu (tj. volné výustě do 
vodních toků) bez okamžité možnosti zlepšení 
účinnosti čištění odpadních vod. 
 
Připravené NV tak shledáváme jako nedostatečné, 
kdy je zcela patrné že podklady připravené pro jeho 
projednání a schválení je více než nutné doplnit a do 
procesu takto závažných zásadních změn při 
schválení emisních limitů formou nového nařízení 
vlády zapojit nejen uvedený okruh účastníků, ale 
bude vhodné tento okruh rozšířit o další účastníky. 
Pro toto je mimo jiné nezbytný i dostatečný časový 
úsek pro reakci všech účastníků a dostatečný čas 
pro postupný a systematický proces připomínkování, 
jejich reakci a vypořádání. Jedná se zejména o tyto 
účastníky, kteří neměli dostatečnou možnost se do 
procesu zapojit. Obce a města, které budou 
navrhovaným NV jako největší segment dotčeny. 
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Hnutí Duha 
 
 

Snížit znečištění povrchových vod je nezbytné pro 
obnovu akvatické biodiverzity, rekreační využití 
krajiny i pro zajištění přijatelných cen pitné vody pro 
domácnosti. Proto Hnutí DUHA vítá návrh nařízení 
vlády, které k němu přispěje.  
Považujeme však za nepřijatelné provedení 
navržených změn v Příloze 7 nařízení vlády, které 
prakticky vylučují použití kořenových čistíren 
odpadních vod.  
Moderní kořenové ČOV jsou efektivním řešením, 
které umožňuje zajistit čištění odpadních vod 
zejména v menších obcích nebo jednotlivých 
domácnostech. Pro řadu z nich jsou prakticky 
jedinou funkční cestou. Při použití technologie 
hybridních nebo přerušovaně zkrápěných 
vertikálních filtrů, která se rutinně aplikuje v 
sousedních zemích (Rakousko, Německo), zajistí 
požadovanou kvalitu odpadních vod. Nikoli náhodou 
stát prostřednictvím SFŽP stavbu kořenových 
čistíren finančně podporuje.  
Hnutí DUHA proto nepovažuje za smysluplné 
navržené znění Přílohy 7.  
Proto navrhujeme:  
1. Vložit do textu Přílohy 7 coby nejlepší dostupnou 
technologii minimálně pro kategorie 50-500 a 500-
2000 EO také zařízení:  
„Vícestupňová kořenová čistírna, obsahující pulzně 
skrápěné vertikální kořenové filtry (biofiltry), 
eventuálně doplněná chemickým srážením fosforu“. 

Vysvětleno 
Je třeba jasně rozlišovat mezi emisními standardy, tj. běžně 
požadované hodnoty limitů pro vypouštění (v příloze č. 1 
stávajícího nařízení vlády č. 401/2015 Sb.), které se uplatňují v 
naprosté většině ČOV resp. tam kde nejsou zvláštní požadavky 
na ochranu vod a mezi tzv. nejlepšími dostupnými 
technologiemi (NDT) pro komunální ČOV (příloha č. 7 NV),  což 
jsou slovně definované příklady technicky (relativně) 
nejvyspělejších technologií, majících ambici produkovat 
podstatně kvalitněji vyčištěné OV. K tomu je v novele přílohy 7 
NV doplněno intervalové rozpětí toho, co by v jednotlivých 
parametrech mělo z ČOV při použití NDT odtékat. Požadavek na 
NDT VPÚ uplatní jen v případech kdy je to pro dobrý stav vod 
nezbytné. Kořenové ČOV a jedno jestli horizontální či 
vertikální ani jiné extenzívní způsoby čištění (biofilty, zemní 
filtry, biologické rybníky...) požadavek na definici NDT 
nesplňují ( mj. tím, že nezabezpečují stabilní a dostatečně 
účinné odstraňování P a N a ze své podstaty nedovolují 
efektivní zásahy do čistícího procesu v případě jeho " 
havárie"). To ale pouze znamená, že nebudou moci být použity v 
případech, kde je uplatněn požadavek na použití NDT ( odůvodnění 
potřebou vyšší ochrany vod)  ale v ostatních ( převažujících) 
případech, pokud budou splněny požadavky VPÚ na odtokové 
koncentrace z ČOV a jsou precizně zhodnoceny možné klady a 
zápory navrhovaného řešení v dané lokalitě ( o něco nižší 
provozní popř. investiční náklady u ČOV jsou při současné 
výstavbě nové nákladné kanalizace bezvýznamné ale mohou 
být zajímavé při napojení na starou netěsnou kanalizaci),  není 
možnost použití extenzívních  způsobů čištění z důvodu  NV 
401/2015 omezena a není proto problém je dotačně podpořit. 
Je to velmi podobné jako u emisních hodnot u aut, Euro 4 obecně 
všude stačí, ale do centra měst se s ním řidič nedostane, což 
nikterak neznamená, že auto s Euro 4 nepojede, a na zbytku území 
nebude vyhovující - ale rozhodně to není technologicky nejlepší 
řešení. 
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Nejde tedy o žádnou diskriminaci pouze naplnění pojmu NDP dle § 
38 vodního zákona. 

  
2. Pro stanovení konkrétních hodnot převzít 
parametry požadované rakouskou spolkovou normou 
ÖNORM B 2505 (2009) - Kläranlagen - Bepflanzte 
Bodenfilter (Pflanzenkläranlagen) - Anwendung, 
Bemessung, Bau und Betrieb. 

 

Svaz měst a obcí 
ČR 
 
 

I. Připomínky obecné 
- naprosto nesouhlasíme se zkrácenou lhůtou pro 
uplatnění připomínek k takto zásadnímu materiálu 

- z pohledu ochrany životního prostředí vnímáme 
snahu Ministerstva životního prostředí o selektivní 
zpřísnění požadavků vnos znečišťujících látek do 
vodního prostředí jako naprosto nesystémový a 
ignorující dvě základní skutečnosti: 

1) jednotlivé parametry, určené pro technologie 
BAT mají rozdílný příčiník bodových 
a plošných zdrojů. Je tedy zcela neefektivní 
selektivně vynakládat prostředky na doplnění 
technologií např. pro ukazatel Ncelk vzhledem 
k zanedbatelnému podílu z pohledu bodových 
zdrojů – komunálních ČOV – oproti 
celkovému znečištění; požadujeme proto pro 
každý požadavek vyjádřit přepokládanou míru 
redukce vnosu parametru a navýšení % 
vodních útvarů, dosahující dobrý stav vod. 
Předkladatel má k dispozici veškeré potřebné 
údaje. 

2) zcela mimo proces úpravy zůstaly 
průmyslové ČOV a to přestože jsou stejně 
velkým zdrojem znečištění povrchových vod 
jako komunální ČOV (viz níže) a technologie 

Vysvětleno 

Viz níže 
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BREF jsou dnes již běžně využívány ve 
zpracovatelském průmyslu. Požadujeme 
vysvětlit tento přístup. 

 

 
 II. Připomínky konkrétní 

1. Příloha č. 7 - článek I. 
- požadujeme vypustit rozmezí limitních hodnot 
a ponechat pouze hodnoty mezní (minimální).  

- požadujeme upravit textaci Přílohy č. 7 
následovně  

“Nejlepší dostupné technologie v oblasti ….. Při 
požadavku na použití nejlepších dostupných 
technologií vodoprávní úřad využije maximálně 
při stanovení emisních limitů celý rozsah 
koncentracíi, kterou 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 je možné na základě podnětu 

Vysvětleno 

Návrh intervalu hodnot odpovídá požadavku ponechat VPÚ 
v určitém rozsahu možnost stanovení limitů dle konkrétních 
požadavků na vodní útvar. Jedná se o konsenzuální návrh MZe, 
MŽP a MPO. 

Stanovení limitů probíhá standardním správním navíc návrhovým 
řízení a podle názoru SMOČR by tedy musely být korupčním 
jednáním zatížena všechna SŘ kde úřad provádí jakékoliv správní 
uvážení např. všechny delikty dle VZ, kde je také pouze interval pro 
výši sankce. Připomínka relativizuje podstatu veškerých správních 
řízení, jakožto procesu rozhodování v konkrétní věci a zakládající 
práva a povinnosti jmenovitě určené osobě, jakož i podstatu 
správního uvážení, které předpokládá, že ve většině řízení – 
včetně vodoprávního – není možné formalisticky „kopírovat“ 
požadavky stanovené OBECNÝMI právními předpisy, bez 
zohlednění konkrétních okolností případu. Jinými slovy odůvodnění 
připomínky nepodloženě směřuje k závěru, že jakékoliv správní 
řízení spojené se správním uvážením vytváří prostor pro korupci, 
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správce vodního toku zejména u povodí 
vodárenských toků, koupacích vod a lososových 
vod. Dále při požadavku na nejlepší dostupnou 
technologii vodoprávní úřad 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.“  

 
Odůvodnění: 
Případná akceptace návrhu MŽP znamená 
výrazné zvýšení korupčního prostředí při 
přípravě a realizaci vodních děl díky možnosti 
vodoprávních úřadů pracovat v rozmezí limitů 
BAT. Vlastní proces investiční přípravy tak 
znamená nejistotu na straně měst a obcí a 
návazně i provozní problémy.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

na takovou hypotézu nicméně není možné objektivně reagovat a 
přijmout, neboť každá korupce vedle úřadu předpokládá také 
existenci osoby korumpující, která se může objevit na různé 
„straně“ řízení, včetně strany žadatele o povolení. Z hlediska 
zpochybnění navrhovaných „intervalových hodnot“ však tento 
argument není relevantní, neboť vytvoření prostoru pro správní 
uvážení a podmínek jejího použití je běžnou právní úpravou, kterou 
nelze zatížit subjektivními hypotézami. 

 
2. Příloha č. 7 - tabulka č. 1 

- požadujeme vypustit spodní návrhové meze a 
pracovat pouze s mezemi horními jako limitními.  

 
Odůvodnění:  
I v případě ponechání pouze horních hodnot 
navržených pásem dochází ke zcela zásadnímu 

Vysvětleno 

Požadavek je v přímém rozporu s úkolem uvedeným v usnesení 
vlády č. 1022 ze dne 14. prosince 2015. Tímto usnesením vlády je 
výslovně požadováno podstatné zpřísnění hodnot. 
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zpřísnění stávající regulace vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových. Zpřísnění 
ukazatelů dusíkatého znečištění jsou navíc 
dlouhodobě a prokazatelně přičítány majoritně 
z více jak 80 % na vrub zemědělství a další 
zvyšování požadavků na jejich redukci je zcela 
nesmyslným plýtváním s investicemi. Návrh není 
vůbec podložen analýzou dopadů návrhu na 
dosahování dobrého stavu vod a podílu 
jednotlivých zpřísňovaných parametrů právě na 
„nedosahování“ dobrého stavu vod. Do jisté míry 
je přijatelné hovořit o zpřísnění v ukazateli Pcelk, 
ovšem u ostatních ukazatelů se jedná 
o neprokazatelný návrh s absentujícím 
vyhodnocením ekonomických dopadů (jediné 
vyhodnocení a to na cca 1/3 reálných dopadů) je 
přiloženo pro dopady požadavků na Pcelk.  

Požadujeme proto určit: 
1. dopad konkrétních požadavků na 

zpřísnění ukazatelů na zvýšení % 
dosažení dobrého stavu vod v ČR a 
podložení alespoň základní CBA 
analýzou, která je pro takové zpřísnění 
naprosto nezbytná a kde již existuje jak 
metodika, tak i příklad aplikace (Machač, 
konference Financování vodárenské 
infrastruktury, 2016) dokládající absolutní 
nenávratnost investovaných prostředků 
oproti dosahovaným benefitům 
(environmentálním, sociálním). 

2. stanovit reálné ekonomické dopady 
zpřísnění všech ukazatelů a zreálnění 
výpočtu dopadu zpřísnění požadavků na 
odstraňování ukazatele Pcelk. Dle 
dostupných analýz (SOVAK, 2016) není 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Ad. 1: Dle názoru MŽP jsou potenciální náklady předkládané 
novely NV v Závěrečné zprávě z RIA vyčísleny dostatečně, a to na 
základě odhadů provedených MZe i MŽP na základě reálných dat z 
VÚME a VÚPE. Vyhodnotit předpokládaný vliv na % zvýšení 
celkového stavu vodních útvarů (popř. tuto změnu kvantifikovat)  
není prakticky možné. Jednak se novela Přílohy č. 7 týká NDT, 
které jsou pouze jedním ze vstupů do kombinovaného přístupu 
výpočtu emisních limitů, nebudou se tedy plošně a jednorázově 
aplikovat na celém území ČR ale různě na základě diskrece 
vodoprávních úřadů, případ od případu na základě místních 
podmínek a v celém rozsahu uvedeného intervalu. Vyčíslení 
environmentálních benefitů zlepšení stavu vod je zatíženo ještě 
větší nejistotou. Možnou kvantifikaci předkládaných benefitů si lze 
představit na konkrétních výzkumných případových studiích pro 
jednotlivé vodní útvary, při znalosti konkrétní dosahované a 
změněné jakosti vody, nákladů na konkrétní opatření a znalosti 
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absolutně dostačující k dosahování 
navržených spodních limitních hodnot 
Pcelk simultánní srážení fosforu a pro ČOV 
nad 2000 EO bude ke splnění návrhu 
nutné realizovat kontinuální měření 
zbytkové koncentrace Pcelk tak, aby byla 
dávka koagulantu dynamicky měněna. 
Pro ČOV nad 10 000 EO bude nutné 
realizovat terciální dočištění odpadních 
vod. V souhrnu se zpřísněním požadavků 
na odstraňování N-NH4 výrazným 
zvýšením stáří kalu a s tím souvisejícím 
zhoršením jeho separovatelenosti a 
nutností zbudovat nové objemy 
aerovaných nádrží souvisí i snížená 
schopnost sorpce Pcelk v kalu a tedy 
nutnost terciálního dočištění. 
 

Do určité míry je možné akceptovat i variantu, 
se kterou pracuje HK ČR, a která je přiložena 
níže 

 

 

řady dalších vstupů do ekonomické analýzy přiměřenosti. Toto jsou 
hlavní skutečnosti, které brání provedení makro analýzy na úrovni 
všech vodních útvarů v ČR, kterou zmiňuje ve své připomínce 
SMOČR.  Novela je cílena především na ukazatel znečištění fosfor, 
u kterého není pochyb o zásadním významu bodových (ČOV) a 
difuzních (odlehčovače, volné výusti) zdrojů znečištění, který má 
zásadní vliv na dosahování zlepšení současného stavu vodních 
útvarů. 

Ad. 2: ROZPOR 

MŽP počítá se „skromnější“ variantou, jež v praxi bez problémů 
funguje – koncentrace pod 1 mg/l jsou simultánním srážením 
dlouhodobě dosahovány i na většině ČOV nad 10000 EO a to bez 
jakékoliv automatické regulace a bez požadavku na dosahování 
takto nízkých limitů (limity pro vypouštění jsou v rozmezí 1,5 – 2 
mg/l P). Není tedy důvod, proč by se dnešní ekonomicky 
pragmatické uvažování majitelů VHI mělo novou přílohou měnit a 
vest k „investicím do zlatých klik“ bez významného efektu na 
efektivitu provozu. Finančně náročné požadavky na aplikaci 
oddílného srážení na velkých ČOV budou spíše výjimečné, jednak 
tyto ČOV jsou na větších tocích, kde to s fosforem nebývá tak zlé, 
jednak VPÚ bude muset mj. hodnotit dosažený efekt tj. jestli navíc 
odstraněné množství P stojí za to. Je třeba zdůraznit, že v ČR 
máme cca 40 ČOV nad 10000 tj. ¼ všech jež produkují pouze 
simultánním srážením roční průměry pod 0,5 mg/l a to aniž by 
musely. 

Je tedy otázkou, v kolika málo případech bude obhajitelná 
koncentrace např. 0,2 mg/l, která už investici vyžaduje a v kolika 
případech bude stačit původní technologie pouze lépe 
provozovaná a tedy s nulovou investicí. 
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3. Důvodová zpráva 

- požadujeme zcela přepracovat. 
 

Odůvodnění: 
Obsah Důvodové zprávy neodpovídá s ohledem 
na výše uvedené skutečnosti v oblasti 
investičních a provozních nákladů. Zcela chybí 
vyhodnocení pro menší vzorové lokality (např. 
obce 100 EO nebo 2500 EO), kde jsou dopady 
na EO výrazně vyšší než u velkých lokalit. 
Požadujeme namísto vyhodnocení ze strany 
zaměstnanců předkladatele použít údaje 
z realizovaných dostaveb/úprav ČOV, příp. 
využít expertizu CzWA, Svazu vodního 
hospodářství či SOVAK ČR. Požadujeme zcela 
přepracovat Důvodovou zprávu v oblasti 
vyhodnocení dopadů NDT pro parametry Pcelk, 
ale i ostatní nově upravované parametry. Zcela 
zásadně nesouhlasíme s konstatováním u 
ostatních parametrů (mimo celkový fosfor) o 
dostatečnosti provozních optimalizací pro 
dosažení NDT (např. str. 16 důvodové zprávy „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.“ ). Toto konstatování je 
zcela mimo realitu, neboť např. u ukazatele 
celkový dusík snížení limitu p z 10 mg/l na 6 
mg/l u ČOV o velikosti 200 000 EO představuje 

ROZPOR 

Uváděné vyhodnocení je dle našeho názoru objektivní a využívá 
reálná data o dosahovaných koncentracích vypouštěné OV 
z veřejné evidence z VÚME a VÚPE a veřejně dostupné tržní 
náklady na jednotlivé NDT. Odhad investičních nákladů je rovněž 
proveden detailně pro jednotlivé kategorie ČOV, a to i pro 
nejnákladnější možnou variantu investic do odstraňování fosforu. 
Ostatní ukazatele znečištění jsou v intervalu hodnot NDT běžně 
plněny ve slovním popisu uvedenými technologiemi, které jsou 
zároveň na ČOV aktuálně používány. Záleží tedy na konkrétním 
provozu technologie 

Dále viz vypořádání připomínek MPO, MZe, HK a SMO ČR výše.  
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jednoznačně nutnost dobudování terciálního 
stupně postdenitrifikace s dodatečnými měrnými 
investičními náklady 1000 Kč/EO, což je to 
samé, co předkladatel uvažuje jako celkový 
maximální měrný dopad všech předložených 
změn jednotlivých parametrů!!!!! Plně zde 
souhlasíme s analýzou Ministerstva zemědělství 
(celková výše vyvolaných investic 29 mld. Kč, 
zásadní nárůst stočného až o 50 %), která je 
výrazně blíže realitě z pohledu dopadu na města 
a obce v oblasti vyvolaných investic a 
upozorňujeme, že zcela odmítáme to, aby ČOV, 
které byly v tomto či předchozím dotačním 
období OPŽP realizovány na současně platné 
limity BAT, b yly znovu ještě v období 
udržitelnosti předmětem nových požadavků na 
rekonstrukce či intenzifikace. Připouštíme, že 
tento požadavek je opodstatnitelný do určité 
míry v ukazateli celkový fosfor, kde s určitými 
technickými omezeními je možno investičně a 
provozně parametr upravit, ovšem zcela 
odmítáme úpravy u ostatních parametrů.  

 

Veřejná 
ochránkyně práv 
 

 

Dopisem ze dne 25. listopadu 2015, sp. zn.: 
3/2015/SZD/JBV, jsem se ve smyslu § 22 odst. 1 a 2 
zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, 
ve znění pozdějších předpisů, obrátila na vládu 
s doporučením změny přílohy č. 7 nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod. Doporučila jsem vypuštění 
číselných hodnot z přílohy č. 7 nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. a zpřesnění slovního popisu nejlepší 
dostupné technologie pro čistírny odpadních vod 
Dne 14. prosince 2015 vláda mé doporučení 

Akceptováno 

(vzato na vědomí) 
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projednala a usnesením č. 1022 schválila návrh 
nového nařízení vlády s tím, že v příloze č. 7 číselné 
hodnoty ponechává. Zároveň však uložila ministru 
životního prostředí, aby ve spolupráci s ministry 
průmyslu a obchodu a zemědělství zpracoval novelu 
nařízení vlády spočívající ve vypuštění nebo 
významném zpřísnění číselných hodnot uvedených 
v příloze č. 7 nařízení vlády. 
Přesto, že nyní předkládaný návrh novely nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. z přílohy č. 7 číselné hodnoty 
nevypouští, zpřesňuje slovní popis nejlepší dostupné 
technologie, zpřísňuje číselné parametry těchto 
technologií a poskytuje vodoprávním úřadům „návod“ 
pro aplikaci použití nejlepší dostupné technologie 
při stanovování emisních limitů pro jednotlivé čistírny 
odpadních vod. Ve vztahu k investicím provozovatelů 
čistíren odpadních vod do srážení fosforu počítá 
Ministerstvo životního prostředí s dotační podporou. 
Navrhované znění přílohy č. 7 vítám. Dle mého 
názoru jde o krok ke zlepšení stavu povrchových 
vod, což je cíl, k němuž směřovalo i moje 
doporučení. Přezkum účinnosti regulace v budoucích 
letech ukáže, zda dojde k dostatečnému zlepšení 
stavu vod, či zda je nutné předmětné nařízení vlády 
opět novelizovat (upravit slovní popis nejlepších 
dostupných technologií ve vazbě na vývoj 
technologických postupů, zpřísnit či vypustit číselné 
hodnoty těchto technologií). 
Tato připomínka je zásadní. 

Sdružení místních 
samospráv 

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) 
nesouhlasí s předloženým návrhem nařízení vlády, 
kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Dopady uvedeného návrhu jsou z hlediska segmentu 
obcí a měst nepřípustné, neboť kladou výrazné 
investiční nároky na provozovatele vodohospodářské 

Vysvětleno 

Závěrečná zpráva RIA dle našeho názoru objektivně posuzuje 
všechny zmíněné potenciální dopady předkládaného nařízení vlády 
na obecní rozpočty, státní rozpočet, podnikatelské prostředí a 
konečného odběratele. RIA detailně vyčíslila potenciální možné 
dopady, které jsou spojené zejména s nutností investic do 
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infrastruktury, které se promítnou do celkové ceny 
vodného a stočného pro obyvatele (překročení 
hranice sociální únosnosti cen vody). Z výše 
uvedených důvodů požadujeme podstatné zmírnění 
navrhovaných ukazatelů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

technologií na odstraňování fosforu. Vyhodnocení těchto dopadů 
bylo z velké části vyčísleno na základě reálných dat, která poskytlo 
MZe. Analýza možných dopadů byla doplněna i o vlastní analýzu 
MŽP, nicméně odhadnuté náklady jsou v souhrnu velmi podobné. 
To, že oba odhady MZe a MŽP nejsou zcela identické, vyplývá z v 
některých případech odlišných názorů dimenzování jednotlivých 
technologií ČOV. Největší rozdíly jsou u kategorie ČOV 2000 – 10 
000 EO, kde MŽP počítá se skromnější variantou, jenž však v praxi 
bez problémů funguje – koncentrace pod 1 mg/l jsou simultánním 
srážením dlouhodobě dosahovány i na většině ČOV nad 10 000 
EO a to bez jakékoliv automatické regulace a bez požadavku na 
dosahování takto nízkých limitů (limity pro vypouštění jsou v 
rozmezí 1,5 – 2 mg/l P). MŽP nebude dotačně podporovat 
nákladově neefektivní opatření, tudíž ani nelze předpokládat, že by 
byly na ČOV fakticky instalovány. 

RIA navíc využila „opatrnostní“ scénář odhadu investičních 
náklady, přičemž jsou náklady kalkulovány pro stav, kdy by 
všechny ČOV, které v současné době neplní navržené mezní 
intervalové hodnoty pro odstraňování P, byly jednorázově nuceny 
do zavedení NDT dle navržené Varianty 1. V praxi však lze 
očekávat, že reálné dopady budou výrazně nižší, jelikož emisní 
limity na úrovni NDT budou vždy nastaveny na základě diskrece 
vodoprávního úřadu v celém navrženém intervalu hodnot, 
v oprávněných případech (tzn. nikoliv plošně), navíc budou 
rozloženy v horizontu cca 10 let s končícími platnostmi povolení 
k vypouštění OV.  
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