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ODŮVODNĚNÍ 
 

k návrhu nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro 
určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření 

objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod 
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ODŮVODNĚNÍ 
I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování 
znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 
vypouštěných odpadních vod do povrchových vod reaguje na novelu zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 113/2018 Sb. a která 
nabude účinnosti dne 1. ledna 2019. Uvedená novela vodního zákona ruší zmocnění pro 
vydání nařízení vlády č. 143/2012 Sb. obsažené v ustanovení § 91 odst. 3 vodního zákona 
ve znění účinném do 31. prosince 2018. Současně však novela vodního zákona obsahuje 
nové zmocňovací ustanovení v § 89n odst. 5, které předpokládá vydání nového prováděcího 
předpisu, jenž nařízení vlády č. 143/2012 Sb. nahradí. Tímto novým prováděcím předpisem 
je v současnosti připravovaný návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních 
vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod 
do vod povrchových. Vydáním této vyhlášky Ministerstva životního prostředí bude plně 
zajištěna právní jistota a kontinuita pravidel při zjišťování znečištění odpadních vod. 

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

Navržené znění je v souladu s vodním zákonem, který s účinností od 1. ledna 2019 
neobsahuje zmocňovací ustanovení k vydání nařízení vlády č. 143/2012 Sb. (dosavadní § 91 
odst. 3). 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navržené znění se nijak nedotýká právních předpisů Evropské unie.  

D   Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Současný právní stav je založen na nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování 
znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 
vypouštěných odpadních vod do povrchových vod vydaném podle § 91 odst. 3 vodního 
zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018. Stávající nařízení vlády upravuje: 

• bližší vymezení zdroje znečišťování,  

• postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách,  

• metody měření ukazatelů znečištění, zjišťování průměrné koncentrace znečištění 
a ročního objemu vypouštěných odpadních vod,  

• provádění odečtů množství znečištění,  

• provádění měření objemu vypouštěných odpadních vod a  

• náležitosti provozní evidence. 
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V případě ponechání současného stavu by stávající nařízení vlády č. 143/2012 Sb. zůstalo 
v platnosti, avšak zmocňovací ustanovení pro jeho vydání by v důsledku novely vodního 
zákona již neexistovalo. V důsledku zániku zmocňovacího ustanovení pro vydání nařízení 
vlády č. 143/2012 Sb. by vznikla značná právní nejistota ohledně jeho aplikovatelnosti.  

E Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Cílem návrhu je výlučně zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování 
znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 
vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, a to z důvodu zrušení zmocňovacího 
ustanovení pro jeho vydání. Návrh nebude mít žádné sociální ani ekonomické dopady na 
fyzické či právnické osoby. Rovněž nebyly shledány žádné dopady na veřejné rozpočty. 
Z uvedených důvodů byla dne 19. října 2018 formou dopisu ministra životního prostředí 
podána žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět Hodnocení dopadů regulace a též o 
udělení výjimky spočívající v neprovedení meziresortního připomínkového řízení. Oběma 
žádostem bylo dne 23. října 2018 vyhověno JUDr. Janem Kněžínkem, Ph.D., ministrem 
spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády (č. j. 33744/2018-OVL). 

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

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad ani na rovné 
postavení mužů a žen.  

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh se nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů a nemá tedy do této oblasti žádné 
dopady. 

H Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nemá žádné dopady na zvýšení korupčních rizik.  

I Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá žádný dopad na  bezpečnost nebo obranu státu. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 

Ustanovení § 1 zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění 
odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných 
odpadních vod do povrchových vod, a to z důvodu zrušení zmocňovacího ustanovení pro 
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jeho vydání. V souladu s čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel vlády je nařízení vlády, k jehož 
vydání ruší zákon č. 113/2018 Sb. zmocnění, rušeno na základě čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR. 

Materie dosud obsažená v nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bude na základě nového 
zmocnění obsaženého v § 89n odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 113/2018 Sb., součástí nové vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí. Návrh nové vyhlášky již prošel meziresortním připomínkovým řízením a 
účinnost vyhlášky se předpokládá rovněž ke dni 1. ledna 2019. 

 

K § 2 

Účinnost návrhu nařízení vlády se navrhuje k 1. ledna 2019; k tomuto datu zároveň nabývá 
účinnosti novela vodního zákona (zákon č. 113/2018 Sb.). 
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