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N á v r h  

N A Ř Í Z E N Í  V L Á D Y  

ze dne … 2016, 
 
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 
 

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 
Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.: 
 

Čl. I 
V 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, příloha č. 7 zní: 
 
 
                         „Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
            

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, 
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 
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.  
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Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie1) 

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 technologie2): DN proces v různém provedení biologické linky, s chemickým 
srážením fosforu. 

Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie1) 

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 technologie2): DN proces v různých variantách, (oběhová aktivace, směšovací 
aktivace a jiné). 
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Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie1) 

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. 

Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie1) 

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 technologie2): Nízko zatížená aktivace v různých variantách 
s vysokým stářím kalu a pevnou vazbou na kalové hospodářství, například s bioaugmentací. 
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Vysvětlivky: 

1) Primárním hlediskem pro způsob použití technologie musí být dosažení co nejvyšší kvality vypouštěných odpadních vod ve sledovaných 
ukazatelích při minimalizaci dodatečných investičních nákladů. 

2) Jedná se pouze o příkladmý výčet možností technologického uspořádání čistíren, jež jsou v podmínkách ČR běžně provozovány.  
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Kategorie ČOV [EO] Slovní popis nejlepší dostupné technologie1) 

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 technologie2): 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. 
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3) Odhad intervalu dosažitelných parametrů odpadní vody, vyčištěné za použití nejlepší dostupné technologie dle slovního popisu technologie a 
za předpokladu, že čištěné městské odpadní vody obsahují převahu splaškových vod. Reálnou dosažitelnost parametrů vyčištěné odpadní 
vody pro účely stanovení emisních limitů je třeba ověřit praktickým použitím nejlepší dostupné technologie v místních podmínkách např. 
zkušebním provozem a to i vzhledem k typu a stavu použité stokové soustavy. Údaje účinnosti lze pro stanovení emisních limitů použít 
především u čistíren s nestandardní koncentrací či složením odpadních vod na přítoku a u ukazatele Ncelk.“.  

        
 
       Čl. II 

Účinnost 
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. 

 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 

               Ministr životního prostředí: 
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