
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných 
odpadních vod do vod povrchových 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 6. září  2018, s termínem dodání stanovisek do 27. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení 
je uvedeno v následující tabulce: 
Připomínkové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství 
 

K § 2 odst. 2: 
V tomto ustanovení je uvedeno, že místo odběru vzorků odpadních vod stanoví po 
projednání s poplatníkem Státní fond životního prostředí (správce poplatku). V § 2 
odst. 3 je uvedeno, že správce poplatku stanoví četnost odběru a typ vzorku. Není 
však určeno, jakým způsobem toto stanovení bude provedeno (rozhodnutím či jiným 
správním aktem) ani na základě jakých kompetencí tak bude správce poplatku činit. 
Podobný problém vzniká u § 3 odst. 5 a § 5 odst. 6. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

 

Vysvětleno 
 
Textace tohoto ustanovení vychází z původního 
nařízení vlády č. 143/2012 Sb., které rovněž 
umožňovalo správci poplatků stanovit četnost odběru 
a typ vzorku, nestanovil-li je vodoprávní úřad již 
v povolení k vypouštění odpadních vod. Nejedná se 
založení nové kompetence. Stanovením četnosti a 
typu vzorku nedochází do zasahování práv a 
povinností poplatníka, jde pouze o stanovení 
technického parametru za účelem umožnění 
správného měření odpadních vod. Tento úkon je 
prováděn v součinnosti (po projednání) 
s poplatníkem. Dokladem o projednání může být 
např. zápis z jednání. Z uvedených důvodů není 
nutné daný úkon formalizovat. 

 
 
 
 

K § 6 písm. f): 
V tomto ustanovení je stanoveno, že náležitostmi provozní evidence je protokol 
o rozborech vzorků odebrané vody nebo jiný doklad o chemickém složení odebrané 
vody, je-li uplatňován odpočet. Požadujeme upřesnit, o jaký odpočet se jedná. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
Jedná se o odpočet ve smyslu § 89e odst. 2 vodního 
zákona, podle nějž poplatník může snížit dílčí základ 
poplatku z jednotlivého znečištění o celkové množství 
tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze 
které se stala vypouštěná odpadní voda.  
Text § 6 písm. f) byl v tomto smyslu upřesněn. 
  

 
 
 
 
 
 

K § 1:  
V § 89a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. je definován předmět poplatku: „Zdrojem 
znečištění se rozumí území obce, území vojenského újezdu, průmyslový areál, stavba 
nebo zařízení, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní vody do povrchových 
vod.“, zatímco v uvedeném návrhu vyhlášky je bližší vymezení zdroje znečištění 
definováno následovně: "Zdrojem znečištění se pro účely této vyhlášky rozumí území 

Vysvětleno 
Definice zdroje znečištění ve vyhlášce vychází ze 
zmocnění obsaženém v § 89n odst. 5 písm. b) 
vodního zákona. Zmocňovací ustanovení 
předpokládá, že vyhláškou dojde k bližšímu a 
podrobnějšímu vymezení zdroje znečištění pro účely 
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 obce, popřípadě její územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, území 
vojenského újezdu nebo areál průmyslového podniku či jiného objektu, pokud se z nich 
vypouštějí samostatně odpadní vody do povrchových vod. Každý zdroj znečištění 
zahrnuje jednu nebo více výpustí odpadních vod. Za samostatný zdroj znečištění se 
považuje také zdroj nečištěných odpadních vod." 
 
Definice uvedená v návrhu vyhlášky jde nad rámec zákona. V této souvislosti není 
zřejmé, o jaký zdroj nečištěných odpadních vod se jedná. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

vyhlášky.  
Definice zdroje znečištění ve vyhlášce pouze blíže 
definuje zdroj znečištění pro účely vyhlášky a je tedy 
plně v souladu se zákonným zmocněním. Stejná 
definice zdroje nečištěných odpadních vod je 
uvedena v § 2 odst. 7 stávajícího nařízení vlády č. 
143/2012 Sb., jež nová vyhláška nahrazuje. 

 K § 2: 
V tomto ustanovení je odkazováno na přílohy 1 a 2, přičemž názvy uvedené v textu 
ustanovení neodpovídají nadpisu samotných příloh – doporučujeme tato znění 
sjednotit. 

 

Akceptováno 

  
K § 2 odst. 3: 
V tomto ustanovení doporučujeme v první větě nahradit slova „je určena“ slovy „jsou 
určeny“. 
 

Akceptováno 

  
K § 3 odst. 3: 
V souvislosti s nutností sjednotit používané názvy příloh doporučujeme i přeformulovat 
začátek věty tohoto ustanovení – jsou zde uvedené „zpoplatněné znečišťující látky 
v odpadních vodách uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce“, nicméně v této příloze 
žádné „zpoplatněné znečišťující látky“ uvedeny nejsou. Na slova „ukazatel znečištění“ 
je poukázáno až za odkazem na přílohu č. 2, což může působit matoucím dojmem.  
 

Akceptováno 
Text § 3 odst. 3 byl upraven takto: 
(3) Skutečnost, že ukazatele znečištění v odpadních 
vodách uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce a 
vypouštěné ze zdroje znečištění nepřekračují 
hmotnostní nebo koncentrační limity poplatku, 
prokazuje u nezpoplatněných zdrojů znečištění, které 
nejsou předmětem poplatku, ten, kdo vypouští 
odpadní vody do vod povrchových, zejména 
sledováním množství a jakosti vypouštěných 
odpadních vod v místě a způsobem stanoveným v 
povolení k vypouštění odpadních vod.  
 
 

  
K odůvodnění: 
Doporučujeme opravit v odůvodnění na str. 2, písm. D, bod 2, poslední odrážka slovo 
„inspecke“ na „inspekce“, v následujícím odstavci slovo „vyhášky“ na „vyhlášky“, 
v následujícím odstavci vypustit opakované slovo „na“ a na str. 4 v písm. H opravit 
slovo „představej“ na „představuje“. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
financí 
 

 

1. V § 2 odst. 8 požadujeme slovo „zpoplatnění“ nahradit správným termínem „poplatku 
za vypouštění odpadních vod do vod povrchových“, který odpovídá vodnímu zákonu i 
daňové teorii. Obdobně to platí pro další ustanovení používající „zpoplatnění“. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 
Pro poplatek za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových byla v § 2 odst. 2 zavedena legislativní 
zkratka „poplatek“. Slovo zpoplatnění v § 2 odst. 8 
bylo proto nahrazeno slovem „poplatku“.  
 
První věta v § 2 odst. 8 byla rovněž v návaznosti na 
další připomínky jiných připomínkových míst 
upravena takto: 
(8) Pokud je odebraný kontrolní vzorek analyzován 
současně oprávněnou laboratoří i kontrolní laboratoří 
a jsou-li poplatníkem zjištěny rozdíly ve výsledcích 
přesahující 30 %, které by zároveň mohly mít vliv na 
výši poplatku, může poplatník v období deseti 
pracovních dní od doručení výsledků vyvolat jednání 
s kontrolní laboratoří za účelem objasnění a 
odstranění příčin rozdílných výsledků 
 

 2.  V § 3 odst. 5 je třeba vyjasnit, co se rozumí „při kontrole výpočtu poplatků“. Je tím 
myšlena poplatková kontrola ve smyslu daňového řádu? Jiný postup při prověřování 
povinností poplatníka podle daňového řádu? Pokud nemá jít o zúžení aplikace 
ustanovení pouze na některé instituty při správě poplatku a je tím myšleno jakékoli 
prověřování povinností poplatníka, bylo by nejvhodnější tato slova zcela vypustit. 
Dále je třeba upozornit, že cílem správy poplatku je správné zjištění a stanovení 
poplatku a zabezpečení jeho úhrady (srov. § 1 odst. 2 daňového řádu). Poplatkové 
přiznání je pro dosažení tohoto cíle pouze základem a při správě daní platí zásada 
volného hodnocení důkazů a zásada materiální pravdy (srov. § 1 odst. 2 a § 8 daňového 
řádu). 
 
 Ustanovení § 3 odst. 5 je textováno tak, jako by chtělo potvrdit, že tyto obecné zásady 
platí, což je zbytečné. Přitom však zřejmě chce dosáhnout opaku, tedy omezit správce 
daně v hodnocení důkazů a v dalším postupu po jejich získání v případě, že nebyly 
splněny podmínky v ustanovení uvedené. Ustanovení by tedy správně mělo být 
textováno opačně. Nadto podle daňového řádu správce poplatku stanovuje poplatek, 
nikoli jeho výši nebo roční průměrnou koncentraci znečištění. Stanovení je přesně 
vymezené rozhodnutí správce daně o vyměření nebo doměření daně. Je-li třeba označit 
skutečnost, že správce poplatku něco dílčího spočítá nebo jinak určí pro účely stanovení 
poplatku, používá se pojem „určit“. Ustanovení je z uvedených důvodů třeba upravit. 

Akceptováno  
 
Text „při kontrole výpočtu poplatků“ byl vypuštěn, 
slovo „stanoví“ bylo nahrazeno slovem „určí“.  
 
Ustanovení § 3 odst. 4 a 5 bylo  na základě návrhu 
zaslaného Ministerstvem financí jakož i  v návaznosti 
na připomínky dalších připomínkových  upraveno 
takto: 
 
(4) Pokud nelze odebírat vzorky s dostatečnou 
věrohodností, zjišťuje se průměrná koncentrace 
ukazatele znečištění teoretickým výpočtem.  
 
 
(5) Pokud průměrná koncentrace ukazatele 
znečištění vypočtená ze souboru výsledků 
kontrolních vzorků za kontrolované poplatkové 
období je o více než 30 % vyšší než koncentrace 
tvrzená poplatníkem v poplatkovém přiznání, použije 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

se koncentrace zjištěná jako průměr hodnot 
koncentrací ze vzorků odebraných kontrolní 
laboratoří. Podmínkou pro použití tohoto postupu je, 
že minimální velikost souboru provedených 
kontrolních rozborů pro daný případ je jedna čtvrtina 
z četnosti vzorků předepsaných poplatníkovi v 
povolení k vypouštění odpadních vod pro danou 
výpust; nejméně 3 vzorky a odběry kontrolních vzorků 
budou v kontrolovaném poplatkovém období 
rovnoměrně rozloženy. Tento postup se použije i 
v případě, že poplatník množství znečištění ve 
vypouštěných odpadních vodách nesleduje 
předepsaným způsobem nebo jej nesleduje vůbec.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Jsme názoru, že návrh vyhlášky vykazuje určité systematické rezervy co do 
přehlednosti a tedy i uživatelského komfortu. Ačkoli jde o poměrně rozsáhlou materii, je 
vtěsnána do 8 paragrafů, přičemž u některých z nich  by byly jednotlivé odstavce 
ve skutečnosti spíše svým obsahem samostatnými paragrafy, týkajícími se uceleného 
okruhu problematiky.   
Doporučujeme proto paragrafované znění návrhu vyhlášky z  tohoto hlediska přehodnotit 
a za využití skupinových nadpisů rozdělit příslušný paragraf na více paragrafů 
s přihlédnutím k obsahu jednotlivých odstavců. To se týká 
a) postupu pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách (§ 2), 
b) způsobu zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění odpadních vod (3), 
c) provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě (§ 4), a 
d) měření objemu vypouštěných odpadních vod (§ 5). 
Obdobně doporučujeme rozdělit na více odstavců § 1, formulovaný dosud jediným 
odstavcem.  
Bude-li tato obecná připomínka přijata, je třeba zohlednit i křížové odkazy.  
 

Akceptováno 

 2. Návrh vyhláška používá pojmy jako „poplatník“, „správce poplatku“ nebo „poplatky“ 
bez upřesnění toho, o jaký poplatek se jedná, což není vhodné. Přestože název poplatku 
lze dovodit z toho, jaké ustanovení vodního zákona vyhláška provádí, je přehlednější, 

Akceptováno částečně  
Text byl sjednocen zavedením legislativní zkratky 
„poplatek“. Pojmy poplatník a správce poplatku není 
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když jsou pojmy uváděny s celým názvem poplatku (ne vždy je tak nutné učinit v každé 
větě, neboť někdy může postačit uvedení pouze na jednom místě v daném ustanovení a 
ve zbytku to vyplyne z kontextu). Přestože vyhláška provádí ustanovení týkající se 
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, při absenci navrhovaného 
upřesnění by v některých ustanoveních mohlo dojít k výkladovým problémům (např. v § 
2 odst. 3 se uvádí „poplatky“ v množném čísle, což navozuje dojem, že se jedná 
o poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a ještě nějaký jiný 
poplatek, zvláště proto, že v legislativním textu je jinak obvyklé používat jednotné číslo). 

 

třeba pro účely vyhlášky zvláště definovat, neboť 
jejich definice je jasně stanovena vodním zákonem.  
 

 K JEDNOTLIVÝ USTANOVENÍM: 
 
1. V úvodní větě je třeba slova „pozdějších předpisů“ nahradit slovy „zákona č. 
113/2018 Sb.“, neboť ustanovení § 89n bylo do vodního zákona vloženo až uvedenou 
novelou (a podle Legislativních pravidel vlády se při citaci konkrétního ustanovení uvádí 
pouze ty změny právního předpisu, v jejichž znění je uvedené ustanovení aktuálně 
platné. 
 
2. V § 1 ve větě první vypustit slovo „popřípadě“ a slova „a samostatně 
odkanalizovaná“. Ve větě třetí vložit za slova „znečištění se“ slova „pro účely této 
vyhlášky“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. V § 2 odst. 2 nahradit slova „vod; jestliže“ slovy „vod. Jestliže“.  
Slova „Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „správce poplatku“)“ se 
doporučuje nahradit slovy „správce poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových“. Skutečnost, že Státní fond životního prostředí České republiky je 
správcem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vyplývá z § 89m 
odst. 1 vodního zákona a je proto nadbytečné toto uvádět opakovaně i ve vyhlášce. 
 
4. V § 2 odst. 3 vložit za slova „vod nejsou“ slova „minimální četnost vzorkování a 
typ odebíraného vzorku“.  

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
Jedná se o definici zdroje shodnou s platnou právní 
úpravou obsaženou v nařízení vlády č. 143/2012 Sb. 
Alternativně je možné uvažovat o vypuštění celé části 
věty „popřípadě její územně oddělená a samostatně 
odkanalizovaná část“. 
Věta třetí byla upravena dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB74EJLVH)



Stránka 6 (celkem 35) 

 
 
 
5. § 2 odst. 4 doplnit větou, která je dosud uvedena v § 3 odst. 4, neboť 
systematicky náleží do tohoto ustanovení, a z § 3 odstavec 4 vypustit. 
 
 
 
6. V § 2 odst. 6 vložit za slova „zohlední při stanovení“ slovo „výše“. 
  
 
 
 
7. V § 2 odst. 8 nahradit slova „výsledků; za“ slovy „výsledků. Za“. Ve větě 
počínající slovy „O výsledku jednání“ zařadit systematicky slov „kontrolní laboratoř“ až za 
slovo „informuje“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
Informovaným subjektem je pouze správce poplatku. 
V případě zařazení slov „kontrolní laboratoř“ za slovo 
„informuje“ mohou vzniknout pochybnosti, zda 
kontrolní laboratoř informuje správce poplatku či je 
tomu naopak. 
 
Text § 2 odst. 8 byl i na základě připomínek jiných 
připomínkových míst upraven takto:  
(8) Pokud je odebraný kontrolní vzorek analyzován 
současně oprávněnou laboratoří i kontrolní laboratoří 
a jsou-li poplatníkem zjištěny rozdíly ve výsledcích 
přesahující 30 %, které by zároveň mohly mít vliv na 
výši  poplatku, může poplatník v období deseti 
pracovních dní od doručení výsledků vyvolat jednání 
s kontrolní laboratoří za účelem objasnění a 
odstranění příčin rozdílných výsledků. Za základ pro 
určení rozdílu ve výsledcích se bere výsledek 
kontrolní laboratoře. Vyvolá-li poplatník jednání podle 
věty první, má se za to, že souhlasí s tím, aby 
oprávněná laboratoř poskytla kontrolní laboratoři 
veškerou potřebnou součinnost a předala výsledky za 
účelem zjištění objektivního stavu věci. O výsledku 
jednání kontrolní laboratoř informuje správce 
poplatku. Pokud jsou ve stanovisku kontrolní 
laboratoře označeny výsledky analýzy kontrolní 
laboratoře za chybné, výsledky této analýzy se do 
souboru dat pro výpočet poplatků pro daný ukazatel 
nezahrnují. V opačném případě se pro výpočet 
průměrné koncentrace použije výsledek kontrolní 
laboratoře. 
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8. V § 3 odst. 2 vložit slova „započítávají se“ již za slova „více výpustmi,“ a slova 
„se“ a „započítávají“ vypustit. 
 
 
9. V § 3 odst. 3 je třeba odstranit legislativní zkratku „ukazatele znečištění“, neboť 
tento termín používá již samotný vodní zákon a je používán i v předchozích 
ustanoveních vyhlášky. Dále bychom doporučovali nahradit slovo „ , popřípadě“ slovem 
„nebo“. Jsme názoru, že jde o rovnocenné pojmy („hmotnostní limit“ a „koncentrační 
limit“), a proto užití slova „nebo“ vidíme jako důvodné. Doporučujeme sjednotit 
označování toho, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, neboť někdy je tato 
osoba označována jako poplatník a někdy je takto rozvitě popsána. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
Ustanovení § 3 odst. 3 bylo upraveno takto: 
(3) Skutečnost, že ukazatele znečištění v odpadních 
vodách uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce a 
vypouštěné ze zdroje znečištění nepřekračují 
hmotnostní nebo koncentrační limity poplatku, 
prokazuje u nezpoplatněných zdrojů znečištění, které 
nejsou předmětem poplatku, ten, kdo vypouští 
odpadní vody do vod povrchových, zejména 
sledováním množství a jakosti vypouštěných 
odpadních vod v místě a způsobem stanoveným v 
povolení k vypouštění odpadních vod.  
 
 
 
Akceptováno částečně 
Slova „s tím, že“, není možné doplnit, neboť všechny 
kontrolní vzorky musí být v poplatkovém období 
rovnoměrně rozloženy, 3 je minimální počet 
kontrolních. 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
Odkaz byl upraven takto: „Měřidla a měřicí sestavy 
protečeného množství vypouštěných odpadních vod 
zcela zaplněným potrubím podléhají povinnému 
ověřování podle jiného právního předpisu 
upravujícího zajištění jednotnosti a správnosti měřidel 
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10. V § 3 odst. 5 doporučujeme nahradit slovo „uvedený“ slovem „daný“ a slovo 
„bude“ nahradit slovem „je“. Slova „výpusť; nejméně“ nahradit slovy „výpust s tím, že 
nejméně“. V této souvislosti doporučujeme sjednotit pojmosloví a používat jednotně buď 
slovo „výpust“, nebo slovo „výpusť“. 
 
 
 
 
11. V § 4 odst. 3 vložit za slova „standardního postupu“ slova „pro odběr vzorků“.  
 
12. Ustanovení § 5 odst. 1 považujeme s ohledem na § 89j vodního zákona za 
nadbytečné a doporučujeme ho tedy odstranit.  
 
13. V § 5 odst. 3 doporučujeme odstranit poznámku pod čarou č. 1 a nahradit ji 
vhodnějším normativním odkazem na zákon o metrologii. Stejnou změnu doporučujeme 
i v odst. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. V § 5 odst. 6 doporučujeme (obdobně jako u § 3 odst. 5) nahradit slovo „stanoví“ 
slovem „určí“. 
 
15. U § 5 odst. 7 dáváme ke zvážení, zda není vhodnější zakotvit definici nebo 
legislativní zkratku měřicí skupiny v § 5 odst. 3, kde se vyskytují rovněž „odborně 

a měření.“ 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
Legislativní zkratka „měřící skupina“ byla zavedena v 
§ 5 odst. 3. Dále byla zavedena legislativní zkratka 
„kontrolní měřící skupina“ v § 5 odst. 7 pro měřící 
skupinu dle § 103 odst. 2 vodního zákona.  
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Vyhláška č. 125/2004 Sb. bude zrušena ke dni 28. 2. 
2019. Důvody pro její zrušení k tomuto datu budou 
uvedeny v předkládací zprávě i v odůvodnění. (viz 
podobná připomínka  č. 3 ÚVČR – VÚV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
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způsobilé osoby podle § 103 odst. 1 vodního zákona“, resp. zda je skutečně záměrem, 
aby legislativní zkratka zahrnovala i skutečnost, že tyto osoby byly vybrány správcem. 
 
 
 
 
 
16. U § 7 nám není jasné, z jakého důvodu se vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se 
stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu 
poplatku za odebrané množství podzemní vody, zrušuje až ke dni 30. června 2020. 
Ustanovení § 88 odst. 5 a 10, na jehož základě je tato vyhláška vydána, se přitom ruší 
již s účinností od 1. ledna 2019. Vysvětlení nám dostatečně nevyplývá ani z ustanovení 
čl. II bod 2 zákona č. 113/2018 Sb., na které se odkazuje v odůvodnění. Podle tohoto 
ustanovení se pro poplatkové povinnosti u poplatku za odebrané množství podzemní 
vody, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, použije zákon č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, nicméně podle nyní platného ustanovení § 88 odst. 10 
se poplatkové hlášení překládá do 31. října běžného roku a poplatkové přiznání do 15. 
února následujícího roku.  
Doporučujeme důvody volby data nabytí účinnosti § 7 bod 2 v odůvodnění popsat 
podrobněji. 
 
 
17. U § 8 doporučujeme nadpis paragrafu uvést pod označení tohoto paragrafu. 
 
18. V podpisové doložce doplnit za slovo „Ministr“ slova „životního prostředí“.  
 
19. V názvu přílohy č. 1 vložit za slova „požadavky na“ slova „odběr vzorků a jejich“. 
Poukazujeme na § 2 větu druhou návrhu s tím, že je se zněním § 2 věta druhá třeba 
sjednotit i název přílohy č. 1.  
 
20. Odstavce přílohy doporučujeme označit arabskými číslicemi 1. a 2.  
 
21. V úvodní větě odstavce 2 doporučujeme slovo „příslušných“ vypustit a úvodní 
větu doplnit slovy „ , a to“.  
 
22. V názvu přílohy č. 2 nahradit slovo „Analytické“ slovy „Ukazatele znečištění a 
analytické“. Obdobně jako v připomínce uvedené výše poukazujeme na § 2 větu třetí 
návrhu s tím, že je se zněním § 2 věta třetí třeba sjednotit i název přílohy č. 2. 
 
23. Odkaz na § 103a odst. 6 v názvu přílohy – zřejmě má jít o vodní zákon – je 

Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
Odkaz byl opraven na § 89n odst. 5 písm. c) vodního 
zákona.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
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nejasný, neboť § 103a má pouze 5 odstavců a týká se odběru a rozboru vzorků 
odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, a nikoli analytických metod pro stanovení koncentrace znečištění pro účely 
poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, závazné pro oprávněné a 
kontrolní laboratoře analyzující část děleného vzorku. Tuto věc je třeba vyjasnit. 
 
 
24. Odstavce ve vysvětlivkách přílohy č. 2 doporučuje opatřit arabskými číslovkami 
1., 2., 3., 4. a 5.  
 
25. V příloze č. 3 doporučujeme slovo „typ“ v jednotlivých odstavcích nahradit slovy 
„1. Typ“, „2. Typ“ a „3. Typ“.   

MPO 
 

K § 2 odst. 3:  
Požadujeme upravit text následovně:  

(8) Pokud je odebraný kontrolní vzorek analyzován současně oprávněnou laboratoří i 
kontrolní laboratoří a jsou-li poplatníkem zjištěny rozdíly ve výsledcích přesahující 30 %, 
které by zároveň mohly mít vliv na výši zpoplatnění, může poplatník v období jednoho 
týdne deseti pracovních dní od doručení výsledků vyvolat jednání s kontrolní 
laboratoří za účelem objasnění a odstranění příčin rozdílných výsledků; za základ pro 
určení rozdílu ve výsledcích se bere výsledek kontrolní laboratoře. 

Odůvodnění:  

Požadujeme prodloužit lhůtu, ve které může poplatník vyvolat jednání mezi oprávněnou 
a kontrolní laboratoří. Kontrolní laboratoř má na předání protokolu o odběru vzorku a 
výsledků provedených rozborů 20 pracovních dní od ukončení odběru, domníváme se, 
že by bylo vhodné, aby měl poplatník alespoň poloviční lhůtu na vyhodnocení protokolu 
a výsledků a mohl zvážit, zda vyvolávat jednání mezi oprávněnou a kontrolní laboratoří. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 

   
1. K § 2 a § 5: Upozorňujeme, že tyto paragrafy jsou rozsáhlé (obsahují 8, 

respektive 9 poměrně rozsáhlých odstavců) a nejsou tedy v souladu s   
ustanovením čl. 39 odst. 2 LPV (je třeba dát přednost krátkým paragrafům, v 
paragrafu nebo článku by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, 
jinak je třeba v zájmu přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže 
věci na více paragrafů). Doporučujeme tedy, z důvodů přehlednosti 
předmětných ustanovení, znění paragrafů upravit v souladu s uvedeným 
článkem LPV (problematiku rozdělit do více paragrafů). 

1. Akceptováno 
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2. K § 2 odst. 6: Doporučujeme upřesnit, jakým způsobem zohlední správce 
poplatků při stanovení poplatků pochybnosti o reprezentativnosti odběru vzorku 
v daném čase. 

3. K § 3 odst. 5: Doporučujeme v druhé větě nahradit slovo „výpusť“ slovem 
„výpust“ za účelem užití jednotné terminologie, neboť výraz „výpust“ je v této 
formě užit v § 2 odst. 3, § 5 odst. 2 a § 6 písm. h) návrhu vyhlášky. 

 
 
 

4. K § 5 odst. 6: Není zřejmé, v jakých případech "nelze měřit objem vypouštěných 
odpadních vod s dostatečnou věrohodností". Doporučujeme upřesnit. 

5. K § 6 písm. j): Jestliže se jedná o kumulativní výčet, kdy mají být všechny 
náležitosti provozní evidence splněny současně, doporučujeme v souladu s čl. 
42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády na konci věty nahradit čárku 
spojkou „a“. 

6. K příloze 3: Doporučujeme doplnit nový řádek pro jednotlivé ukazatele 
znečištění a stanovit počet odběrů vzorku a typ vzorku pro podlimitní hodnoty 
ročního množství přitékajícího do zdroje znečišťování. Hodnoty pro četnost a 
typ vzorku by měly být nižší než nynější hodnoty pro stávající dolní interval 
množství znečištění přitékajícího do zdroje znečišťování. 

Odůvodnění: 
Z návrhu nevyplývá, jaký počet odběrů a jaké typy vzorků použít pro nižší hodnoty 
ročního množství znečištění přitékajícího do zdroje znečišťování, než jsou ty stanovené 
v prvních řádcích u jednotlivých polutantů. Požadujeme proto doplnit nový řádek, který 
bude vymezovat četnost a typ vzorku pro podlimitní roční množství přitékajícího do 
zdroje znečišťování. Domníváme se, že rovněž v těchto případech by mělo být jasno tak, 
aby nevznikaly pochybnosti. 

7. K příloze 2: V nadpisu doporučujeme opravit odkaz na § 103a odst. 6 - § 103a 
vodního zákona má pouze 5 odstavců. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Vysvětleno  
SFŽP jako správce poplatku rozhodne, zda zahrne 
výsledky vzorků, které byly v daném období 
odebrány, do určení výše poplatků či nikoliv. 
 
3. Akceptováno 
 
 
 
4. Vysvětleno 
Jedná se o případy, kdy za současných technických 
možností nelze umístit měřící zařízení poskytující 
věrohodné údaje. 
5. Akceptováno  
6. vysvětleno 
Postupuje se podle ustanovení § 2 odst. 3 
navrhované vyhlášky „Minimální četnost vzorkování a 
typ odebíraného vzorku jsou určeny údaji v povolení 
k vypouštění odpadních vod pro danou výpust“; 
rovněž podle ustanovení § 3 odst. 3 navrhované 
vyhlášky „…sledováním množství a jakosti 
vypouštěných odpadních vod v místě a způsobem 
stanoveným v povolení k vypouštění odpadních vod“. 
Postupuje se tedy podle povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a aplikace 
Přílohy č. 3 nastává ve výjimečných případech, kdy 
nejsou tyto náležitosti stanoveny v povolení.  
 
7. Akceptováno 
Odkaz byl opraven na § 89n odst. 5 písm. c) vodního 
zákona.  
 
 

MV 
 

Obecně: 
 Řada ustanovení navrhovaného právního předpisu je duplicitní s právní úpravou 
obsaženou v 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. Apelujeme proto na předkladatele, aby 

 
Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bude zrušeno 
s účinností od 1. 1. 2019 samostatným zrušovacím 
právním předpisem (nařízením vlády), které bude 
předloženo do Legislativní rady vlády společně 
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k předpokládanému nabytí účinnosti nyní posuzované vyhlášky zajistil zrušení 
předmětného nařízení vlády. 
 
 

s návrhem předkládané vyhlášky. Obsahem 
zrušovacího nařízení je výlučně zrušení nařízení 
vlády č. 143/2012 Sb. bez dalšího. Vzhledem k tomu, 
že zrušovací nařízení nebude mít žádné dopady na 
fyzické či právnické osoby ani na veřejné rozpočty, 
byla k němu dne 23. 10. 2018 JUDr. Janem 
Kněžínkem, Ph.D., ministrem spravedlnosti a 
předsedou Legislativní rady vlády (č. j. 33744/2018-
OVL) udělena výjimka z povinnosti provádět 
Hodnocení dopadů regulace, jakož i výjimka 
z povinnosti provádět meziresortní připomínkové 
řízení.  
 

 K § 2 odst. 8: 
 Nepovažujeme za vhodné, aby lhůta, v níž může poplatník vyvolat jednání 
s kontrolní laboratoří, byla stanovena obratem „v období jednoho týdne“. I s ohledem na 
další části návrhu, kde je lhůta vyjadřována konkrétním počtem dnů (např. § 2 odst. 6), 
navrhujeme nahradit užitou formulaci například slovy „do 7 dnů“. 
 

 
Akceptováno 
Lhůta byla též s ohledem na připomínky jiných 
připomínkových míst prodloužena z jednoho týdne na 
deset pracovních dní.  

 K § 3 odst. 1: 
 Podle § 89n odst. 5 písm. d) vodního zákona má způsob zjišťování průměrné 
koncentrace jednotlivého znečištění stanovit Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 
Ve vztahu k určení průměrné koncentrace znečištění vypouštěného z kampaňové výroby 
nebo v případech řízeného nebo nepravidelného vypouštění však navrhovaný právní 
předpis způsob nestanoví a ponechává toto stanovení na správce poplatku. Máme za to, 
že jde o příklad nepřípustné subdelegace, a proto doporučujeme navrhovaný právní 
předpis doplnit i o úpravu této materie. 
 

Vysvětleno 
 
V případě kampaňové výroby nebo v případech 
řízeného či nepravidelného vypouštění se jedná o 
zcela individuální záležitosti, které nelze vyhláškou 
postihnout. Děje se tak vždy po projednání 
s poplatníkem. Textace současně odpovídá platné 
právní úpravě. 
 

 K § 5 odst. 6: 
 Podle § 89n odst. 5 písm. d) vodního zákona má způsob měření objemu 
u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle § 89n odst. 2 téhož zákona 
stanovit Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Podobně jako v případě § 3 odst. 1 
navrhovaného právního předpisu však dochází k subdelegaci určení způsobu 
na správce poplatku. Takový postup neshledáváme jako možný a doporučujeme v tomto 
ohledu ustanovení dopracovat. 
 

Vysvětleno 
 
Vyhláškou nelze postihnout případy, kdy objem 
vypouštěných odpadních vod není měřen 
s dostatečnou věrohodností nebo není poplatníkem 
měřen vůbec. Textace odpovídá platné právní úpravě 
obsažené v § 2 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 
143/2012 Sb. 
 
 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
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K úvodní větě: 
 Připomínáme, že pro citaci právního předpisu platí čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, proto navrhujeme úvodní větu upravit tak, aby text za citací 
zmocňovacího ustanovení, tj. § 89n odst. 5 vodního zákona, obsahoval odkaz na vodní 
zákon a ty novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. 
 
K § 2 odst. 5: 
 Ze stylistického hlediska navrhujeme ve větě třetí zaměnit pořadí slov „účast 
poplatníkovi“. 
 
K § 7: 
 V souladu s obvyklou legislativní praxí navrhujeme řadit prováděcí předpisy, 
které mají být zrušeny, dle jejich data publikace ve Sbírce zákonů. 
 
K příloze č. 2: 
 Doporučujeme u odkazu na § 103a odst. 6 v nadpisu přílohy doplnit, o jaký 
právní předpis se jedná. 
 
 
K příloze č. 3: 
 V rámci poznámky pod tabulkou je užita zkratka „ČOV“, upozorňujeme, že 
legislativní zkratka v této podobě není v navrhovaném předpise zavedena a není ani 
obsažena v zákoně, k jehož provedení navrhovaný prováděcí předpis slouží.  
 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
Odkaz byl na základě jiných připomínek opraven na § 
89n odst. 5 písm. c) vodního zákona.  
 
 
Akceptováno 
Zkratka byla nahrazena textem „čistírna odpadních 
vod“. 

MZV  
Ministerstvo zahraničních věcí k textu návrhu vyhlášky neuplatňuje připomínky. 
Doporučuje pouze do odůvodnění k návrhu vyhlášky do textu části C „Zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie“ doplnit, že návrh vyhlášky se částečně dotýká také 
směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, jejíž provedení v českém 
právním řádu je v současnosti předmětem řízení před Evropskou komisí pro porušení 
povinnosti č. 2016/2141. 
 

Akceptováno 

MMR 1. K úvodní větě 
 
       V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v úvodní větě 
vyhlášky slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 
113/2018 Sb.“   
 
 

Akceptováno 
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 2. K § 8 
  
       V souladu s čl. 30 odst. 5 až 7 Legislativních pravidel vlády doporučujeme nadpis 
„Účinnost“ umístit pod označení paragrafu. 

Akceptováno 

 3. K příloze č. 2 
 
       V nadpisu přílohy č. 2 doporučujeme upřesnit, příp. vypustit odkaz na ustanovení § 
103a odst. 6 (zřejmě vodního zákona), neboť ustanovení § 103a vodního zákona 
obsahuje toliko 5 odstavců. 
 

Akceptováno 
Odkaz byl opraven na § 89n odst. 5 písm. c) vodního 
zákona.  

MSP 
 

1. K návrhu obecně 
Důrazně upozorňujeme na zásadní nedostatek v postupu v rámci legislativního 
procesu, kdy souběžně s navrhovanou právní úpravou není předložen návrh 
nařízení vlády, kterým by bylo zrušeno 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. Vzhledem 
k tomu, že návrh vyhlášky přebírá úpravu obsaženou v tomto nařízení vlády a 
vzhledem k délce legislativního procesu hrozí, že po nabytí účinnosti navrhované 
vyhlášky nastane dvoukolejnost úpravy téže problematiky.  

 
 

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bude zrušeno 
s účinností od 1. 1. 2019 samostatným zrušovacím 
právním předpisem (nařízením vlády), které bude 
předloženo do Legislativní rady vlády společně 
s návrhem předkládané vyhlášky. Obsahem 
zrušovacího nařízení je výlučně zrušení nařízení 
vlády č. 143/2012 Sb. bez dalšího. Vzhledem k tomu, 
že zrušovací nařízení nebude mít žádné dopady na 
fyzické či právnické osoby ani na veřejné rozpočty, 
byla k němu dne 23. 10. 2018 JUDr. Janem 
Kněžínkem, Ph.D., ministrem spravedlnosti a 
předsedou Legislativní rady vlády (č. j. 33744/2018-
OVL) udělena výjimka z povinnosti provádět 
Hodnocení dopadů regulace, jakož i výjimka 
z povinnosti provádět meziresortní připomínkové 
řízení. 

 2. K § 2 odst. 3 a 4 
Doporučujeme sjednotit užívání pojmů „vzorkování“ a „odběr vzorků“. 

 
 

Akceptováno  

 3. K § 2 odst. 8 
Není zcela zřejmé, proč je po poplatníkovi vyžadováno udělení plné moci, zejména 
v jakém právním jednání jej má oprávněná laboratoř zastupovat. Doporučujeme 
tento koncept nahradit konstrukcí fikce, kdy vyvolá-li poplatník předmětné jednání, 
souhlasí s tím, aby oprávněná laboratoř poskytla podklady a součinnost kontrolní 
laboratoři.  

 

Akceptováno 
Text § 8 odst. 2 byl upraven takto: 
(8) Pokud je odebraný kontrolní vzorek analyzován 
současně oprávněnou laboratoří i kontrolní laboratoří 
a jsou-li poplatníkem zjištěny rozdíly ve výsledcích 
přesahující 30 %, které by zároveň mohly mít vliv na 
výši poplatku, může poplatník v období deseti 
pracovních dní od doručení výsledků vyvolat jednání 
s kontrolní laboratoří za účelem objasnění a 
odstranění příčin rozdílných výsledků. Za základ pro 
určení rozdílu ve výsledcích se bere výsledek 
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kontrolní laboratoře. Vyvolá-li poplatník jednání 
podle věty první, má se za to, že souhlasí s tím, 
aby oprávněná laboratoř poskytla kontrolní 
laboratoři veškerou potřebnou součinnost a 
předala výsledky za účelem zjištění objektivního 
stavu věci. O výsledku jednání kontrolní laboratoř 
informuje správce poplatku. Pokud jsou ve stanovisku 
kontrolní laboratoře označeny výsledky analýzy 
kontrolní laboratoře za chybné, výsledky této analýzy 
se do souboru dat pro výpočet poplatků pro daný 
ukazatel nezahrnují. V opačném případě se pro 
výpočet průměrné koncentrace použije výsledek 
kontrolní laboratoře. 
 

  
4. K § 3 odst. 4 
Doporučujeme blíže vysvětlit (popřípadě, je-li již postup popsán, odkázat) pojem 
„teoretický výpočet“. 

 

Vysvětleno 
Jde o zcela výjimečné případy (např. rozsáhlá 
havárie zařízení, nepodřaditelná pod § 89e odst. 4 
vodního zákona), kdy se bez použití koncentrace 
vypouštěného znečištění přímo stanovuje množství 
znečištění např. na základě výsledků předchozích 
měření nebo na základě znalostí o srovnatelných 
zdrojích znečištění. 

MPSV K § 2 odst. 5 
Ve větě čtvrté slova „jeho úpravě“ doporučujeme nahradit slovy „úpravě vzorku“ – v téže 
větě se zájmeno „jeho“ vztahuje k poplatníkovi, tudíž je opakované užití téhož zájmena 
ve vztahu k vzorku poněkud matoucí. 

 

Akceptováno 

ÚVČR – VÚV 
 

Úvod 
V souvislosti s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabývá ve většině svého obsahu 
účinnosti dnem 01.01.2019, je potřeba zrušit a nahradit tři prováděcí právní předpisy 
vydané na základě zmocňovacích ustanovení vodního zákona ve znění účinném do 
31.12.2018, a to nařízení vlády č. 143/2012 Sb., vyhlášku č. 123/2012 Sb., a vyhlášku č. 
125/2004 Sb. Předkládaný návrh vyhlášky nahrazuje předchozí prováděcí předpisy jen 
částečně, část jejich obsahu bude po nabytí účinnosti novely vodního zákona přímo 
součástí obsahu zákona. Předkládaný návrh vyhlášky ruší a částečně nahrazuje 
vyhlášku č. 123/2012 Sb. a dále vyhlášku č. 125/2004 Sb. Nařízení vlády č. 143/2012 
Sb. bude zrušeno samostatným nařízením vlády. 

 

 1. Vzhledem k výše uvedenému žádáme do předkládací zprávy doplnit, resp. 
upřesnit, co bude obsahem zrušovacího nařízení vlády (zda opravdu pouze 
zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bez dalšího) a kdy bude předloženo, aby 

Akceptováno 
 
Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bude zrušeno 
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nedošlo k nejasnostem ve výkladu a uplatnění vodního zákona? 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

s účinností od 1. 1. 2019 samostatným zrušovacím 
právním předpisem (nařízením vlády), které bude 
předloženo do Legislativní rady vlády společně 
s návrhem předkládané vyhlášky. Obsahem 
zrušovacího nařízení je  výlučně zrušení nařízení 
vlády č. 143/2012 Sb. bez dalšího. Vzhledem k tomu, 
že zrušovací nařízení nebude mít žádné dopady na 
fyzické či právnické osoby ani na veřejné rozpočty, 
byla k němu dne 23. 10. 2018 JUDr. Janem 
Kněžínkem, Ph.D., ministrem spravedlnosti a 
předsedou Legislativní rady vlády (č. j. 33744/2018-
OVL) udělena výjimka z povinnosti provádět 
Hodnocení dopadů regulace, jakož i výjimka 
z povinnosti provádět meziresortní připomínkové 
řízení.  
Předkládací zpráva bude o tuto informaci doplněna. 

 2. V § 2 odst. 2 je uvedeno: „Odběry a rozbory vzorků zabezpečuje u všech 
zpoplatněných zdrojů znečištění oprávněná laboratoř poplatníka“ Z tohoto textu 
plyne, že oprávněnou laboratoří je ta, která je ve vlastnictví poplatníka. S tím zásadně 
nelze souhlasit, je záležitostí povinné osoby, aby zabezpečila povinnosti dle zákona, ale 
cestou, která bude ekonomicky nejvhodnější. Žádáme upravit. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Uvedený koncept zcela vychází z ustanovení § 103a 
odst. 1 vodního zákona, podle kterého odběr a rozbor 
vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje 
znečištění pro účely stanovení poplatku za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
provádí na základě požadavku toho, kdo vypouští 
odpadní vody, oprávněná laboratoř. Poplatník si sám 
volí, která oprávněná laboratoř pro něj bude pracovat. 
Požadavky na oprávněnou laboratoř jsou uvedeny v § 
38 odst. 6 vodního zákona ve znění zákona č. 
113/2018 Sb.  

 3. Touto vyhláškou se zrušují dvě dosavadní vyhlášky, které obsahují vzory 
poplatkového hlášení. Celý mechanizmus vzniku, výběru a nakládání s poplatky za 
odpadní vody je sice součástí novely vodního zákona, samotný formální způsob 
vykazování však není zřejmý. Žádáme vložit do předkládací zprávy, jak bude toto 
zabezpečeno. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
 
Na základě připomínek jiných připomínkových míst 
budou obě vyhlášky zrušeny ke dni 28. 2. 2019. 
 
Návrh vyhlášky ruší vyhlášku č. 123/2012 Sb. a dále 
vyhlášku č. 125/2004 Sb. Důvodem pro zrušení 
uvedených vyhlášek ke dni 28. 2. 2019 je zrušení 
zmocnění pro jejich vydání novelou vodního zákona a 
dále skutečnost, že podle ustanovení § 88j odst. 4 
zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 
113/2018 Sb. vydává tiskopis poplatkového přiznání 
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a dodatečného poplatkového přiznání správce 
poplatku (SFŽP). Zrušením obou vyhlášek, které 
stanoví vzor poplatkového hlášení a poplatkového 
přiznání tak dojde k plynulému přechodu z podávání 
poplatkových přiznání na formulářích stanovených  
vyhláškami na podávání poplatkových přiznání na 
tiskopisech  vydávaných správcem poplatku (SFŽP). 
 
Předkládací zpráva bude v tomto smyslu doplněna. 
Podrobnější vysvětlení uvedeme v důvodové zprávě. 
 
 

  
4.       V RIA je uvedeno v bodě 3.7, že „Vyhláška představuje pozitivní dopady na životní 
prostředí tím, že zajišťuje kontinuální vyměřování předmětných poplatků.“ To, že 
stát bude vyměřovat poplatky, však životní prostředí nezlepší. Žádáme přeformulovat. 

Vysvětleno 
Poplatky jsou důležitým ekonomickým nástrojem 
v ochraně životního prostředí. Jejich správné a 
kontinuální vyměřování jednoznačně přispívá 
k ochraně životního prostředí tím, že ovlivňuje 
chování těch ekonomických subjektů (např. podniků), 
které využívají, případně poškozují či znečišťují 
životní prostředí nebo jeho jednotlivé složky. 

 K § 5 odst. 9 
Ve větě poslední slova „koeficient rovný aritmetickému průměru rozdílů z kontrolních 
měření“ nevyjadřují podle našeho názoru matematicky správně koeficient neboli 
součinitel; aritmetický průměr rozdílů zůstává rozdílem a koeficient se získá tak, že se k 
tomuto průměrnému rozdílu vyjádřenému v procentech připočte 100, a tento součet se 
podělí číslem 100. 

 

Akceptováno 
Poslední věta ustanovení § 5 odst. 9 byla upravena 
takto: „V případě překročení tohoto rozmezí se pro 
určení ročního objemu vypouštěných odpadních vod 
použije hodnota součinu objemu vypouštěných 
odpadních vod ohlášených poplatníkem a koeficientu, 
který je rovný (Q +100)/100, kde Q je aritmetický 
průměr procentuálních rozdílů z kontrolních měření.“ 

MHMP 
 

K úvodní větě 
Slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 113/2018 Sb.“ 
(čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „Legislativní pravidla“)). 
 

Akceptováno 

 K § 4 odst. 3 
Ve větě čtvrté slova „této vyhlášky“ vypustit (čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel). 
 

Akceptováno 

 K § 8 
Nadpis „Účinnost“ umístit pod označení paragrafu, nikoliv nad (čl.30 odst. 6 a 7 
Legislativních pravidel). 

 

Akceptováno 

 K Příloze č. 2 
V nadpisu upřesnit odkaz na § 103a odst. 6. 

Akceptováno 
Odkaz byl i na základě jiných připomínek opraven na 
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 § 89n odst. 5 písm. c) vodního zákona.  
 

Královéhradec
ký kraj 
 

doporučující připomínky: 
 

K § 1  
Vymezení zdroje znečištění uvedené v ustanovení § 1 má obecný charakter a mělo by 
se dle našeho názoru vztahovat i na vymezení zdroje podléhajícího samozřejmě 
povinnosti povolení k nakládání s vodami /k vypouštění odpadních vod/ bez vazby na 
poplatek podle příslušné části zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
K § 2  
Ustanovení § 2 odst. 2 striktně stanoví, že odběry vzorků odpadních vod u všech 
zpoplatněných zdrojů může realizovat pouze pracovník oprávněné laboratoře. Je na 
místě se ptát, zda stávajícím pracovníci těchto laboratoří jsou vůbec kapacitně schopni 
pokrýt obecně tuto agendu. 

 

Vysvětleno 
Uvedený návrh jde nad rámec zmocnění v § 89n 
odst. 5 písm. b) vodního zákona. 
Ustanovení vychází ze současné legislativy (nařízení 
vlády č. 143/2012 Sb.). Vazba na povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových by 
měla být samozřejmá, i když teoreticky může dojít ke 
zpoplatnění odpadních vod, které jsou vypouštěny 
nezákonně, tj. bez platného povolení.  
 
 
 
Vysvětleno 
Povinnost odebírat vzorky oprávněnou laboratoří je 
zakotvena v § 38 odst. 6 vodního zákona ve znění 
zákona č. 113/2018 Sb. obecně pro odběry všech 
vzorků ke kontrole kvality vypouštěných odpadních 
vod, což je nesrovnatelně větší množina než 
zpoplatněné zdroje znečištění. 

Pardubický 
kraj 
 

 K příloze č. 3 vyhlášky 
Navrhujeme dát přílohu č. 3 vyhlášky do souladu s přílohou č. 4 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.   
 
Odůvodnění: 
Většina čistíren odpadních vod nemá aktuálně v povolení k nakládání s vodami 
stanovenu povinnost provádět rozbory na nátoku do čistírny odpadních vod. Četnost 
odběrů a typu vzorku je ve v příloze č. 3 vyhlášky stanovena odlišně od přílohy č. 4 
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.   
 

 
Vysvětleno 
Postup je stanoven v ustanoveních § 2 odst. 3 a § 3 
odst. 3 navrhované vyhlášky. Postupuje se tedy podle 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a aplikace Přílohy č. 3 nastává jen ve 
výjimečných případech, kdy nejsou tyto náležitosti 
stanoveny v povolení.  
 
(viz stejná připomínka č. 6 MPO)  
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Tato připomínka je doporučující.  
 

HK ČR 
 

1. Připomínka k § 1 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
„Zdrojem znečištění se pro účely této vyhlášky rozumí území obce, popřípadě její 
územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, území vojenského újezdu nebo 
areál průmyslového podniku či jiného objektu, pokud se z nich vypouštějí samostatně 
odpadní vody do povrchových vod. Každý zdroj znečištění zahrnuje jednu nebo více 
výpustí odpadních vod. Za samostatný zdroj znečištění se považuje také zdroj 
nečištěných odpadních vod.“. 
Odůvodnění: 
Doplněná definice samostatného zdroje je zásadním zásahem do principu 
předvídatelnosti a její interpretace je neproveditelná, neboť objekty ČOV včetně všech 
odlehčovacích komor (OK) bezprostředně před nebo uvnitř objektů ČOV jsou dle zákona 
č. 274/2001 Sb. integrálními součástmi stokové sítě jednotné kanalizace. Tyto prvky 
zajišťují ochranu stokové sítě i jejích objektů („ČOV“) před hydraulickým přetížením, a to 
konkrétně u ČOV u mechanického a biologického stupně dle schválených a 
zkolaudovaných projektových kapacit. Přijetí návrhu znamená nutnost získat povolení 
k nakládání s vodami – tedy konkrétně povolení vypouštění „nečištěných“ vod. Pokud by 
k takovému kroku mělo dojít, je ale nutná detailní pasportizace, reklasifikace těchto 
objektů a zejména zásadní zásah investičního charakteru, který umožní realizaci 
měřících a odběrových systémů s registrací proteklého objemu. Upozorňujeme, že na 
většině ČOV realizace takového opatření není technicky možná (není prostor pro splnění 
metrologických podmínek dle zákona č. 505/1990 Sb.) a bude nutné hledat možnosti 
řešení investicí mimo objekt ČOV. Takové projekty představují ovšem z pohledu územní 
a stavební přípravy, projektových prací, výkupu pozemků a podmínek realizace zakázek 
několikaletý proces. Protože však novela vodního zákona je účinná již od 1. 1. 2019, 
vzniká tak povinnost okamžitě a na tyto OK dále také nevztahovalo osvobození od 
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle písm. f) § 89b novely VZ, 
ani osvobození dle odst. 6. čl. II Přechodná ustanovení novely VZ. Faktem je ale to, že 
neexistují, a ještě několik let nebudou k dispozici žádná data potřebná k podání 
poplatkového přiznání. Navržená úprava tak znamená nejen zvýšenou administrativní 
zátěž, ale zejména zvýšené investiční a provozní náklady pro vlastníky a provozovatele 
ČOV, aniž by v rámci Důvodové zprávy byly objektivně vyčísleny konkrétní dopady. 
Novela zákona o vodách, kde toto novelizační ustanovení, připravené Ministerstvem 
životního prostředí, bylo načteno k vlastní předloze novely zákona v rámci poslanecké 
iniciativy (tedy v zjevném konfliktu s akceptovanými legislativními pravidly) má účinnost 
od 1. 1. 2019 a nevytvořilo dostatečný časový prostor pro vyřešení investiční a právní 
přípravy vlastníků a provozovatelů ČOV k této nepříznivé variantě výkladu zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
Ustanovení vychází z ustanovení § 2 odst. 7 
stávajícího nařízení vlády č. 143/2012 Sb.  
 
Ustanovení § 89a odst. 1 vodního zákona ve znění 
zákona č. 113/2018 Sb. stanoví, že „Předmětem 
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových je vypouštění odpadních vod z 
jednotlivého zdroje znečištění do vod povrchových“. 
 
Ustanovení § 89f odst. 2 vodního zákona ve znění 
zákona č. 113/2018 Sb. stanoví, že „Při výpočtu 
poplatku za organické znečištění vypouštěných 
odpadních vod se použije rozdílná sazba pro čištěné 
a nečištěné odpadní vody“. 
 
Tento postup, kdy jsou pro účely rozhodnutí o 
překročení limitů pro zpoplatnění a následný výpočet 
poplatku vždy sčítány všechny výpusti za celý zdroj, a 
to odděleně za čištěné a nečištěné odpadní vody je 
aplikován od roku 2002 podle původního znění 
vodního zákona z roku 2001. Zpoplatnění se vztahuje 
na všechny odpadní vody, jež přesahují stanovené 
limity pro zpoplatnění a nejsou jmenovitě vyloučeny 
ze zpoplatnění. Povinnost měřit množství a kvalitu 
vypouštěných odpadních vod se vztahuje stejnou 
měrou na čištěné i nečištěné odpadní vody a to bez 
ohledu na existenci zpoplatnění. 
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 2. Připomínka k § 2 odst. 5 
Do textu odst. 5 požadujeme doplnit následující text: 

„Kontrolní laboratoř předá i kopii protokolu nebo záznamu o odběru nebo 
záznamu o odběru poplatníkovi.“. 

 

 

 

Dále požadujeme vysvětlit pojem „specifikace části vzorku“. 

 

Odůvodnění: 

V terénu často neexistuje možnost kopírování záznamu a uvedený pojem „části vzorku“ 
je nutné formálně objasnit. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

 

Vysvětleno 
Pro činnosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 8 
navrhované vyhlášky nejsou požadované informace o 
odběru vzorku relevantní. Posuzuje se laboratorní 
zpracování téhož vzorku různými laboratořemi. 
K tomuto účelu stačí pouze výsledek analýzy. 
 
 
Specifikací části předávaného vzorku se rozumí např. 
objem jednotlivých částí předaného vzorku či typ 
úpravy částí děleného vzorku. 

 3. Připomínka k § 2 odst. 6 
V ustanovení odst. 6 je uvedeno: „do 20 pracovních dnů od ukončení odběru“. 
Požadujeme možnost prodloužit termín či upravit postup v případě delšího projednávání 
neshody. 

Odůvodnění: 

V praxi může dojít k odůvodněnému delšímu termínu projednávání neshody a tento 
postup by měl být nadále metodicky upraven. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

 

Vysvětleno 
ustanovení se netýká projednávání neshody. Jde o 
lhůtu určenou kontrolní laboratoři, nikoli poplatníkovi. 
Její délka odpovídá současné právní úpravě 
v nařízení vlády 143/2012 Sb. 
 

 4. Připomínka k § 2 odst. 8 
V ustanovení odst. 8 požadujeme upravit termín z jednoho týdne na 15 dní. 
Odůvodnění: 

Požadujeme prodloužit lhůtu, ve které může poplatník vyvolat jednání mezi oprávněnou 

Akceptováno 
Lhůta byla prodloužena na deset pracovních dní.  
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a kontrolní laboratoří. Kontrolní laboratoř má na předání protokolu o odběru vzorku a 
výsledků provedených rozborů 20 pracovních dní od ukončení odběru, domníváme se, 
že by bylo férové, pokud by poplatník měl minimálně poloviční lhůtu na vyhodnocení 
protokolu a výsledků a mohl zvážit, zda vyvolávat jednání mezi oprávněnou a kontrolní 
laboratoří. Nově zaváděný termín jednoho týdne od doručení vzorku je vzhledem 
k postupům, kterými se řídí akreditovaný systém odběrů a analýz, nereálný. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

 5. Připomínka k § 2 odst. 8 
V ustanovení odst. 8 požadujeme doplnit popis případu, kdy si obě laboratoře stojí za 
správností svých analýz.  

Odůvodnění: 

Bude se postupovat jako dosud, že se udělá průměr? Návrh musí navazovat koncepčně 
na § 2 odst. 6 a vyřešit v rámci příkladů i postup při tom, kdy si laboratoře stojí za 
správností analýz. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno 
 
Způsob řešení této situace popsaný ve vyhlášce 
považujeme za dostatečný a odpovídá aktuálně 
platné právní úpravě obsažené v nařízení vlády č. 
143/2012 Sb. 
 

 6. Připomínka k § 3 odst. 1 
Požadujeme zachovat stávající způsob výpočtu při souboru výsledků větším nebo 
rovném 24 s použitím směrodatné odchylky a s vyloučením extrémních výsledků – viz § 
2 odst. 6b stávajícího NV (statistická metoda). 

Odůvodnění: 

Návrh bez zdůvodnění narušuje dostatečnou a statisticky správnou metodu výpočtu.  

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno 
V praxi je možnost daná současnou vyhláškou 
využívána pouze malým počtem zpoplatněných 
zdrojů (max. několik desítek z cca 1000 zdrojů). 
Jedná se o způsob, který je odlišný od hodnocení 
souladu s limitními hodnotami v povolení pro 
vypouštěné odpadní vody. 

 7. Připomínka k § 3 odst. 2 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„(2) Jsou-li odpadní vody u jednotlivého zdroje znečištění vypouštěny z více výpustí, 
vypočte se roční průměrná koncentrace vypouštěného znečištění ze všech výpustí 
zdroje znečištění pro účel porovnání s limity zpoplatnění jako podíl součtu množství 
znečištění vypouštěného ze všech výpustí zdroje znečištění a součtu objemů odpadních 
vod vypouštěných ze všech výpustí zdroje znečištění. Vypouští-li poplatník odpadní vody 
v jedné lokalitě více výpustmi, pro účely výpočtu poplatků se do množství znečištění a 
objemu vypouštěných odpadních vod započítávají vypouštěné odpadní vody ze všech 
výpustí. Více výpustmi v jedné lokalitě se rozumějí zejména jednotlivé výpustě z veřejné 

 Vysvětleno 
Navrhovaný způsob výpočtu odpovídá definici 
uvedené v § 89a vodního zákona ve znění zákona 
č.113/2018 Sb., tj. do zdroje znečištění lze podřadit 
všechny výpusti odpadních vod na území obce, 
újezdu nebo průmyslového areálu; poplatek je 
vypočítán za zdroj znečišťování. Tento postup je 
aplikován od roku 2002 podle původního znění 
vodního zákona z roku 2001, přičemž není 
rozhodující, zda jde o zdroje čištěných či nečištěných 
odpadních vod. Pokud bylo v obci několik volných 
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kanalizace na území obce nebo jednotlivé výpustě z areálu průmyslové výroby.“. 

Odůvodnění: 

Návrh počítá s kumulací vícero odlehčovacích komor (deset a více – zcela běžná věc u 
větších měst) do jednoho zdroje znečištění s tím, že objem se z jednotlivých výpustí pro 
účely poplatků sčítá. To dává možnost výkladu zpoplatnění jak za objem, tak za 
znečištění (např. u jedné výpusti z odlehčovací komory zřejmě zpoplatněný limit 100 000 
m3/rok nepřekročeno, ale u součtu desítek výpustí již ano). Logice návrhu (maximální 
zpoplatnění) sice rozumíme, ale shodně s připomínkou č. 1 poukazujeme na naprostou 
technickou neproveditelnost takového požadavku – v první řadě je nutné odlehčovací 
komory posoudit, navrhnout technická řešení úprav, měření atp., a teprve potom 
vyžadovat v rámci poplatkové politiky opatření. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

výustí, zpoplatnění se hodnotilo na základě součtu 
vypouštěného objemu a znečištění odpadních vod. 

 8. Připomínka k § 3 odst. 5 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„(5) Pokud správce poplatku při kontrole výpočtu poplatků zjistí, že průměrná 
koncentrace ukazatele znečištění vypočtená ze souboru výsledků kontrolních vzorků za 
kontrolované poplatkové období je se liší o více než 30 % vyšší než od koncentrace 
uvedená uvedené poplatníkem v poplatkovém přiznání, přičemž za základ se bere údaj 
poplatníka, stanoví výši poplatku podle koncentrace zjištěné jako průměr hodnot 
koncentrací ze vzorků odebraných kontrolní laboratoří. […]“. 

 

Odůvodnění: 

Požadavek na náhradu slova „vyšší“ slovem „liší se“ požadujeme z důvodu možnosti, že 
kontrolní laboratoř stanoví výsledky nižší. Současná právní úprava umožňuje odchylku 
oběma směry. Návrh nezdůvodňuje potřebu obrácené úpravy a zanáší tak do 
rozhodování nežádoucí prvek, omezující vypovídací schopnost analytických výsledků. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno 
Ustanovení § 3 odst. 5 bylo upraveno podle návrhu 
zaslaného Ministerstvem financí (připomínka č. 2) a 
dalších připomínkových míst takto: 
(5) Pokud průměrná koncentrace ukazatele 
znečištění vypočtená ze souboru výsledků 
kontrolních vzorků za kontrolované poplatkové 
období je o více než 30 % vyšší než koncentrace 
tvrzená poplatníkem v poplatkovém přiznání, použije 
se koncentrace zjištěná jako průměr hodnot 
koncentrací ze vzorků odebraných kontrolní 
laboratoří. Podmínkou pro použití tohoto postupu je, 
že minimální velikost souboru provedených 
kontrolních rozborů pro daný případ je jedna čtvrtina 
z četnosti vzorků předepsaných poplatníkovi v 
povolení k vypouštění odpadních vod pro danou 
výpust; nejméně 3 vzorky a odběry kontrolních vzorků 
budou v kontrolovaném poplatkovém období 
rovnoměrně rozloženy. Tento postup se použije i 
v případě, že poplatník množství znečištění ve 
vypouštěných odpadních vodách nesleduje 
předepsaným způsobem nebo jej nesleduje vůbec. 
 

 9. Připomínka k § 3 odst. 3 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

Vysvětleno 
Textace vychází ze znění § 2 odst. 8 nařízení vlády č. 
143/2012 Sb. Navrhovaná změna mění smysl 
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„(3) V případě Skutečnost, že zpoplatněné znečišťující látky v odpadních vodách 
uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen „ukazatele znečištění“) a vypouštěné ze 
zdroje znečištění, nepřekračují hmotnostní, popřípadě koncentrační limity zpoplatnění, 
prokazuje u nezpoplatněných zdrojů znečištění ten, kdo vypouští odpadní vody do vod 
povrchových, toto znečištění zejména sledováním množství a jakosti vypouštěných 
odpadních vod v místě a způsobem stanoveným v povolení k vypouštění odpadních 
vod.“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení odst. 3 není snadno čitelné. Navrhujeme vypustit slovo „zejména“, jelikož 
nám nejsou známy žádné další možnosti, jak sledovat znečištění než zmíněné sledování 
množství a jakosti odpadní vody. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

ustanovení. Jde o prokázání toho, že zdroj nespadá 
pod zpoplatnění, nikoliv o popis toho, co má 
nezpoplatněný zdroj sledovat – to plně vyplývá 
z podmínek povolení k vypouštění odpadních vod. 
Slovo zejména je potřebné, neboť v některých 
případech lze překročení některých ukazatelů 
neuvedených v povolení vyloučit i jiným způsobem. 

 10. Připomínka k § 3 odst. 5 
Požadujeme zachovat minimální počet vzorků 5, nikoliv navržené 3 vzorky, které 
v žádném případě nepředstavují statisticky dostatečně reprezentativní soubor při 
požadovaném rovnoměrném rozložení v kontrolovaném období. 
Odůvodnění: 
V dosavadním předpisu je varianta uplatnění výpočtu poplatku jen z výsledků rozborů 
Kontrolní laboratoře (dále jen „KL“) podmíněna jak vyšší odchylkou průměru KL nad 50 
% od průměru poplatníka v podaném přiznání, tak současně minimálním počtem 5 
vzorků KL pro výpočet průměru KL. Navržený minimální počet 3 vzorků KL má 
nepřípustně velkou statistickou nejistotu pro hodnocení účinnosti „živých“ biologických 
procesů na ČOV – návrh nepřípustně zvýhodňuje stát a váhu jeho kontrolních výsledků 
vůči výsledkům oprávněné laboratoře poplatníka s rovnocennou akreditací k akreditaci 
KL. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Akceptováno 
 

 11. Připomínka k § 3 odst. 5 
Požadujeme do znění daného ustanovení doplnit následující: 

„V případě, že četnost vzorků poplatníka je minimálně dvojnásobně vyšší, než je 
požadováno povolením k vypouštění odpadních vod pro danou výpusť a jsou 
v průběhu poplatkového období rovnoměrně rozloženy, je průměrná koncentrace 
z poplatníkova souboru dat akceptována.“ 
Odůvodnění: 

Jestliže poplatník odebírá více vzorků, než je předepsáno v povolení, je skutečnost 
vypouštěného znečištění mnohem lépe popsána jeho častějšími rozbory. Navrhujeme 

Vysvětleno 
Počty vzorků stanovené v povolení k vypouštění 
odpadních vod jsou pro účely kontroly dodržování 
povolení a tedy i pro výpočet poplatků dostatečné a 
není vzhledem ke způsobu provádění odběrů vzorků 
a následných analýz tzv. selfmonitoringem, jež 
objednává, hradí a mnohdy i reálně provádí 
znečišťovatel pro ochranu vod přínosné tyto počty 
navyšovat. Odběry kontrolní laboratoře jsou zcela 
nezávislé a nelze je vzorky selfmonitoringu nahradit. 
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tedy připustit, že při vyšší četnosti vzorkování poplatníkem, jsou poplatníkovi výsledky 
akceptovatelné, i když se liší od výsledků kontrolní laboratoře, protože lépe vykreslují 
průběh skutečného vypouštění v průběhu roku než např. náhodné 3 či 5 ročních analýz. 
U většího souboru dat by bylo vhodné zachovat statistické vyhodnocení dat. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

 12. Připomínka k § 5 odst. 3 
Požadujeme doplnit následující technické úpravy textu pro zajištění souladu s jinými 
relevantní předpisy (zejm. zákon č. 505/1990 Sb.): 

„(3) Je-li instalováno měřidlo nebo měřicí systém, vypočte se objem vypouštěných 
odpadních vod za kalendářní rok z údajů tohoto měřidla nebo měřicího systému. 
Stanovená měřidla pro měření objemu Měřidla a měřicí sestavy protečeného 
množství vypouštěných odpadních vod zcela zaplněným potrubím podléhají povinnému 
ověřování podle zákona o metrologii1). Správnost měřicího systému objemu měření 
protečeného množství vypouštěných odpadních vod zajišťuje v potřebném rozsahu v 
otevřených profilech zajišťuje poplatník posouzením funkční způsobilosti kalibrací. 
Správnost měřicího systému objemu vypouštěných odpadních vod zajišťuje v potřebném 
rozsahu poplatník posouzením funkční způsobilosti. Posouzení funkční způsobilosti jsou 
oprávněny provádět pouze odborně způsobilé osoby podle § 103 odst. 1 vodního 
zákona. Dokladem o posouzení funkční způsobilosti měřicího systému je pProtokol o 
posouzení funkční způsobilosti, jehož přílohou je příslušný doklad o úředním měření 
provedeném pro tento účel. Za funkčně způsobilý se považuje měřicí systém, který 
splňuje technické a metrologické požadavky na pracovní měřidla průtoku a proteklých 
objemů a posuzování jejich funkční způsobilosti.“. 

Odůvodnění: 

Formální úpravy pro soulad s jinými legislativními předpisy. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno 
Terminologie použitá v návrhu vyhlášky je v souladu 
se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii a jeho 
prováděcími předpisy. Současně je terminologie 
shodná s platnou právní úpravou obsaženou 
v nařízení vlády 143/2012 Sb. 

 13. Připomínka k § 5 odst. 5 
Požadujeme doplnit následující technické úpravy textu pro zajištění souladu s jinými 
relevantní předpisy (zejm. zákon č. 505/1990 Sb.): 

„(5) Pokud není instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující podmínky uvedené v 
odstavci 3, stanoví se objem odpadních vod na základě jednorázových měření, 
minimálně na základě jednoho týdenního měření za kalendářní rok. Měření jsou 
oprávněny provádět pouze odborně způsobilé osoby podle § 103 odst. 1 vodního 
zákona. Roční objem vypouštěných odpadních vod se vypočte jako součin naměřeného 
objemu za dané časové období a počtu časových období za rok. Jednorázová měření se 

Akceptováno 
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provedou při průměrných podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených při 
dlouhotrvajících nebo intenzivních srážkách nebo bezprostředně po nich.“. 

Odůvodnění: 

Formální úpravy pro soulad s jinými legislativními předpisy. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

 14. Připomínka k § 5 odst. 7 
Požadujeme doplnit následující technické úpravy textu pro zajištění souladu s jinými 
relevantní předpisy (zejm. zákon č. 505/1990 Sb.): 

„(7) Kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod provádí na pokyn 
správce poplatku odborně způsobilé osoby podle § 103 odst. 1 vodního zákona vybrané 
správcem poplatku (dále jen „měřicí skupina“). Kontrola zahrnuje ověření správnosti 
měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních vod, 
s opatřením k vyloučení možného negativního vlivu extrémních rozdílů teplot mezi 
měrnou snímací sondou a měrným profilem (žlabem) v době úředního měření. 
Měřicí skupina vydá pProtokol o kontrole funkční způsobilosti měřicího systému, jehož 
přílohou je příslušný doklad o úředním měření provedeném pro tento účel.“. 

Odůvodnění: 

Formální úpravy pro soulad s jinými legislativními předpisy. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno 
Opatření k vyloučení negativního vlivu extrémních 
rozdílů teplot mezi měrnou snímací sondou a měrným 
profilem (žlabem) není a nemůže být úkolem měřící 
skupiny, ale provozovatele zdroje, který by toto měl 
požadovat po dodavateli měřícího systému. Zde jde 
především o to, aby sonda (snímač) nebyla 
vystavena přímému slunečnímu záření. Otázkou tedy 
zůstává zimní období s teplotami výrazně pod bodem 
mrazu, kdy sonda (snímač) je vystaven teplotě 
chladného vzduchu a teplota vody je značně vyšší. 
Obecně ovšem měření v těchto obdobích neprobíhají. 
  
Doklad o úředním měření je už dnes standardně 
přílohou Protokolu o kontrole funkční způsobilosti. 
Vzhledem k tomu, že objednatelem tohoto měření je 
Státní fond životního prostředí, nemůže s tímto 
protokolem provozovatel nikterak oficiálně nakládat. 
Pro vlastní účely je nutné, aby si objednal měření 
vlastní. 

 15. Připomínka k § 5 odst. 9 
Požadujeme doplnit následující technické úpravy textu pro zajištění souladu s jinými 
relevantní předpisy (zejm. zákon č. 505/1990 Sb.): 

„(9) Pokud shledá měřicí skupina systém funkčně nezpůsobilý nebo je-li rozdíl 
Rozdíl mezi poplatníkem naměřeným objemem u kontrolovaného zdroje znečištění nebo 
výpusti a objemem naměřeným ve stejném časovém úseku měřicí skupinou u dvou 
kontrolních měření nesmí být větší než 10 % oproti výsledkům měřicí skupiny, zajistí 
poplatník bezodkladnou nápravu podle § 5 odst. 3. V případě překročení tohoto 
rozmezí se pro určení objemu vypouštěných odpadních vod použije koeficient rovný 
aritmetickému průměru rozdílů z kontrolních měření.“. 

Odůvodnění: 

 Vysvětleno 
Vyhláškou nemohou být ukládány povinnosti, tím 
spíše sankce za jejich neplnění; navrhovaná 
povinnost by byla nevymahatelná. 
 
Text byl upraven pro lepší přehlednost způsobu 
výpočtu (viz také připomínka ÚVČR – VÚV) takto: 
(9) Rozdíl mezi poplatníkem naměřeným objemem u 
kontrolovaného zdroje znečištění nebo výpusti a 
objemem naměřeným ve stejném časovém úseku 
měřicí skupinou u dvou kontrolních měření nesmí být 
větší než 10% oproti výsledkům kontrolní měřicí 
skupiny. V případě překročení tohoto rozmezí se pro 
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Formální úpravy pro soulad s jinými legislativními předpisy. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

určení ročního objemu vypouštěných odpadních vod 
použije hodnota součinu objemu vypouštěných 
odpadních vod ohlášených poplatníkem a koeficientu, 
který je rovný (Q+100)/100, kde Q je aritmetický 
průměr procentuálních rozdílů z kontrolních měření.  
 
 

 16. Připomínka k Příloze č. 2 
Požadujeme doplnit pro parametr AOX i normu TNI 757531 Stanovení adsorbovatelných 
organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů.  

Odůvodnění: 

Je nutné doplnit odkaz na postup dle platné normy, která zajistí komparativnost 
získaných výsledků laboratoří. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno 
Norma TNI se týká pouze velmi specifického složení 
odpadních vod a nemůže být obecně použita pro toto 
stanovení. 

 17. Připomínka k Příloze č. 3 
Požadujeme doplnit nový řádek pro jednotlivé ukazatele znečištění a stanovit počet 
odběrů vzorku a typ vzorku pro podlimitní hodnoty ročního množství přitékajícího do 
zdroje znečišťování. Hodnoty pro četnost a typ vzorku by měly být nižší než nynější 
hodnoty pro stávající dolní interval množství znečištění přitékajícího do zdroje 
znečišťování. 

Odůvodnění: 

Z návrhu nevyplývá, jaký počet odběrů a jaké typy vzorků použít pro nižší hodnoty 
ročního množství znečištění přitékajícího do zdroje znečišťování, než jsou ty stanovené 
v prvních řádcích u jednotlivých polutantů. Požadujeme proto doplnit nový řádek, který 
bude vymezovat četnost a typ vzorku pro podlimitní roční množství přitékajícího do 
zdroje znečišťování. Domníváme se, že rovněž v těchto případech by mělo být jasno tak, 
aby nevznikaly pochybnosti. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno  
Postupuje se podle ustanovení § 2 odst. 3 a § 3 odst. 
3 navrhované vyhlášky. Postupuje se tedy podle 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, aplikace Přílohy č. 3 nastává pouze ve 
výjimečných případech, kdy nejsou tyto náležitosti 
stanoveny v povolení. 
 

Sdružení 
místních 
samospráv ČR 
 

Připomínka č. 1 k § 1 
V první větě § 1 je uvedeno spojení „popřípadě její územně oddělená a samostatně 
odkanalizovaná část“. Prosíme o vysvětlení pojmu „územně oddělená“, protože tento 
pojem není v jiných právních předpisech blíže specifikován. 
 Tato připomínka je doporučující 
 

Vysvětleno 
Uvedený pojem v praxi od roku 2001 není 
problematický; zdroje znečištění jsou od té doby 
většinou vymezeny a nové již téměř nevznikají. 
Ustanovení rovněž vychází z § 1 nařízení vlády č. 
143/2012 Sb.  
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Nebráníme se tomu tuto formulaci zcela vypustit a 
ponechat znění vodního zákona (viz i připomínka 
MF). 
 

 Připomínka č. 2 k § 3 odst. 1 
Toto ustanovení upravuje mechanizmus výpočtu množství znečištění s použitím všech 
výsledků rozborů, tedy jak oprávněné laboratoře, tak i kontrolní laboratoře. Máme za to, 
že pokud by k takovým odběrům, oprávněnou i kontrolní laboratoří, došlo v jeden den, 
případně ve velmi krátkém časovém rozmezí, může dojít ke zkreslení výsledného 
průměru z výsledků všech rozborů. Tím může dojít i ke špatnému stanovení množství 
znečištění. Z důvodu výše uvedeného navrhujeme doplnění o „Pokud dojde k odběru 
vzorku oprávněnou laboratoří a odběru vzorku kontrolní laboratoří v rozmezí 3 
dnů, použije se pro výpočet množství znečištění pouze výsledek rozboru ze 
vzorku odebraného kontrolní laboratoří.“. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
Ustanovení vychází z § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 
143/2012 Sb. Jedná se o minimální 
pravděpodobnost, která by mohla nastat pouze 
v případě velmi vysokého počtu odběrů základních 
vzorků (nejběžnější počty jsou od 12 do 24 vzorků 
ročně). 
 
 

 Připomínka č. 3 k § 3 odst. 5 
Tento odstavec navrhujeme vypustit a to z důvodu možného poškození poplatníka a 
ostatní podmínky postupu stanovení koncentrace znečištění jsou dostačující. Limity na 
celkový dusík se v povolení k vypouštění stanovují jako roční průměr proto, že mohou 
být po část roku hůře dosažitelné. Pokud budou kontrolní vzorky odebrány právě 
v těchto obdobích, může to vést k poškození poplatníka.  
Příklad: Poplatník odebírá 24 vzorků ročně z rozhodnutí. Tj., při povinnosti zajistit 
rovnoměrnost, zhruba co 2 týdny. Kontrolní laboratoři stačí 6 vzorků a jen tři rovnoměrně 
rozdělené. Zvolí leden, únor, červen, červenec, srpen a třeba listopad. V daném souboru 
je jen jeden vzorek neutrální – listopad. V lednu a únoru mohou být hluboké mrazy a 
bude špatně probíhat odstraňování dusíku, kvůli zpomalení metabolismu. V červnu až 
srpnu mohou být velká horka a tím omezena rozpustnost kyslíku, tím pak snížena 
schopnost nitrifikace a tedy opět omezení odstraňování dusíku. Taková volba dat tedy 
může způsobit, že poplatník splní podmínky rozhodnutí, ale bude poškozen výpočtem 
zpoplatněného znečištění. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
Všechny kontrolní vzorky musí být rovnoměrně 
rozděleny, jak vyplývá z návrhu vyhlášky i z platné 
právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 143/2012 
Sb.  

 Připomínka č. 4 k § 7 
Toto zrušovací ustanovení obsahuje derogaci 2 vyhlášek. Nicméně je nutné upozornit na 
existující 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, které je stále účinné a právní systémy ani neobsahují informaci 
o jeho zrušení. Toto nařízení vlády upravuje téměř stejnou oblast jako tento návrh 
vyhlášky. Např. obsahuje vzor poplatkového přiznání za zdroj znečišťování, ale od 1. 1. 

Akceptováno 
Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bude zrušeno 
s účinností od 1. 1. 2019 samostatným zrušovacím 
právním předpisem (nařízením vlády), které bude 
předloženo do Legislativní rady vlády společně 
s návrhem předkládané vyhlášky. Obsahem 
zrušovacího nařízení je výlučně zrušení nařízení 
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2019 bude zákon 254/2001 Sb. požadovat, aby tiskopis poplatkového přiznání stanovil 
správce poplatku. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

vlády č. 143/2012 Sb. bez dalšího. Vzhledem k tomu, 
že zrušovací nařízení nebude mít žádné dopady na 
fyzické či právnické osoby ani na veřejné rozpočty, 
byla k němu dne 23. 10. 2018 JUDr. Janem 
Kněžínkem, Ph.D., ministrem spravedlnosti a 
předsedou Legislativní rady vlády (č. j. 33744/2018-
OVL) udělena výjimka z povinnosti provádět 
Hodnocení dopadů regulace, jakož i výjimka 
z povinnosti provádět meziresortní připomínkové 
řízení. 

 Připomínka č. 5 k § 8  
Mezi derogovanými právními předpisy v § 7 je i vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se 
stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu 
poplatku za odebrané množství podzemní vody, a to k 30. červnu 2020. Nicméně novela 
vodního zákona účinná od 1. ledna 2019 zavádí pouze povinnost poplatkového přiznání 
a odkazuje ohledně tiskopisu poplatkového přiznání na správce poplatku. V období od 1. 
1. 2020 do 30. 6. 2020 bude tedy platný vzor poplatkového přiznání stanovený 
vyhláškou a zároveň bude zákon 254/2001 Sb. požadovat, aby tiskopis poplatkového 
přiznání stanovil správce poplatku. Dále je nutno podotknout, že již nebude povinnost 
podávat poplatkové hlášení, ač důvodová zpráva uvádí jinak. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

 
Akceptováno 
Vyhláška č. 125/2004 Sb. bude zrušena ke dni 28. 2. 
2019. Na základě připomínek jiných připomínkových 
míst bude ke stejnému datu zrušena také vyhláška 
123/2012 Sb. Důvodová zpráva bude upravena. (viz 
také podobná připomínka č. 3 ÚVČR – VÚV) 

Svazu 
průmyslu a 
dopravy ČR 
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR se seznámil s návrhem vyhlášky a po projednání se svými 
členy jsme shledali, že návrh zavádí mnoho nejasných pojmů. Z tohoto důvodu celkově 
žádáme o upřesnění těchto nejasností, které by mohly vést k různým výkladům a vnášet 
značné prvky nejistoty do českého právního řádu. 
 
  

 

 1) Připomínka k § 1 

Poslední větu považujeme za nadbytečnou a požadujeme ji vypustit. 

 
Odůvodnění:  
Předchozí text udává, že zdrojem znečištění je "areál průmyslového podniku ..." a každý 
zdroj zahrnuje jednu nebo více výpustí. Smysl této poslední věty tedy není zřejmý.  
Pokud se z průmyslového areálu vypouští nečištěné vody např. pěti různými výpustěmi, 
nakonec všechny vody skončí ve stejném povrchovém toku. Není jasné, co je v tomto 
případě myšleno zdrojem znečištění. Zda je zdrojem je celý areál a pro výpočet poplatků 
se použije průměrná koncentrace ze všech výpustí (dle §3 odstavec 2), nebo je zdrojem 
každá jednotlivá výpusť, každá se vyhodnotí zvlášť a pro výpusť je nutné zpracovat 

Vysvětleno 
Ustanovení vychází z ustanovení § 2 odst. 7 
stávajícího nařízení vlády č. 143/2012 Sb. Podle 
vodního zákona se zvlášť vykazuje zdroj čištěných i 
nečištěných odpadních vod a pod zdroj čištěných vod 
se zahrnují všechny výusti čištěných vod a pod zdroj 
nečištěných odpadních vod všechny výusti 
nečištěných odpadních vod. V jednom areálu, obci 
apod. se mohou nacházet oba typy zdrojů a za každý 
zdroj se poplatky stanoví samostatně. 
 
Ustanovení § 89a odst. 1 vodního zákona ve znění 
zákona č. 113/2018 Sb. stanoví, že „Předmětem 
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samostatné poplatkové přiznání. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových je vypouštění odpadních vod z 
jednotlivého zdroje znečištění do vod povrchových“. 
 
Ustanovení § 89f odst. 2 vodního zákona ve znění 
zákona č. 113/2018 Sb. stanoví, že „Při výpočtu 
poplatku za organické znečištění vypouštěných 
odpadních vod se použije rozdílná sazba pro čištěné 
a nečištěné odpadní vody“. 
 
Tento postup je aplikován od roku 2002 podle 
původního znění vodního zákona z roku 2001. 
(viz podobná připomínka HK) 
 

 2) Připomínka k § 2, odst. 3 

Požadujeme nahradit termín pro vyvolání jednání s kontrolní laboratoří z „jednoho 
týdne“ na deset pracovních dní, nově navrhujeme odstavec upravit následujícím 
způsobem: 
„Pokud je odebraný kontrolní vzorek analyzován současně oprávněnou laboratoří i 
kontrolní laboratoří a jsou-li poplatníkem zjištěny rozdíly ve výsledcích přesahující 30 
%, které by zároveň mohly mít vliv na výši zpoplatnění, může poplatník v období 
jednoho týdne deseti pracovních dní od doručení výsledků vyvolat jednání s 
kontrolní laboratoří za účelem objasnění a odstranění příčin rozdílných výsledků; za 
základ pro určení rozdílu ve výsledcích se bere výsledek kontrolní laboratoře. 
Vyvolá-li poplatník jednání podle věty první, zplnomocní zároveň oprávněnou 
laboratoř pro následné jednání s kontrolní laboratoří. Při tomto jednání oprávněná 
laboratoř i kontrolní laboratoř vzájemně spolupracují a předávají si výsledky za 
účelem zjištění objektivního stavu věci. O výsledku jednání kontrolní laboratoř 
informuje správce poplatku. Pokud jsou ve stanovisku kontrolní laboratoře označeny 
výsledky analýzy kontrolní laboratoře za chybné, výsledky této analýzy se do 
souboru dat pro výpočet poplatků pro daný ukazatel nezahrnují. V opačném případě 
se pro výpočet průměrné koncentrace použije výsledek kontrolní laboratoře.“ 

 
Odůvodnění:  
Požadujeme prodloužit lhůtu, ve které může poplatník vyvolat jednání mezi oprávněnou 
a kontrolní laboratoří. Kontrolní laboratoř má na předání protokolu o odběru vzorku a 
výsledků provedených rozborů 20 pracovních dní od ukončení odběru, domníváme se, 
že by bylo férové, pokud by poplatník měl alespoň poloviční lhůtu na vyhodnocení 
protokolu a výsledků a mohl zvážit, zda vyvolávat jednání mezi oprávněnou a kontrolní 
laboratoří. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

 3) Připomínka k §, 2 odst. 5 

Kontrolní laboratoř provádí na pokyn správce poplatku odběr a rozbor kontrolních 
vzorků pro účely kontroly sledování znečištění odpadních vod.  

Odůvodnění: 

Z dané formulace není patrné, kdo hradí tuto kontrolu správnosti. Pro úplnost by 
bylo vhodné doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Hrazení nákladů kontrolních laboratoří spojených 
s prováděním odběrů a rozborů vzorků upravuje § 
103a odst. 4 vodního zákona, podle kterého hradí 
tyto náklady Státní fond životního prostředí ČR, a to 
z výnosu poplatku za vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových. Uvedená problematika je již řešena 
zákonem a nemůže být tedy současně upravena 
vyhláškou.   

  
4) Připomínka k § 2, odst. 6 
Z materiálu není zřejmé, co je myšleno tím, že správce poplatku zohlední pochybnosti o 
reprezentativnosti vzorků při stanovení poplatku. 
 
 
Odůvodnění:  
Není jasné, jakým způsobem by správce poplatků zohlednil pochybnosti o 
reprezentativnosti vzorku. Zohlednil by to tak, že by tento vzorek neměl být při výpočtu 
poplatků brán v potaz? O nestandardnosti situace poplatník nemusí vědět v době 
odběru. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 SFŽP rozhodne, zda zahrne výsledky vzorků, které 
byly v daném období odebrány do určení výše 
poplatků nebo nikoliv. 
(viz stejná připomínka MPO) 

 5) Připomínka k § 3, odst. 3 

Navrhujeme následující úpravu odstavce: 

V případě Skutečnost, že zpoplatněné znečišťující látky v odpadních vodách 
uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen „ukazatele znečištění“) a vypouštěné 
ze zdroje znečištění, nepřekračují hmotnostní, popřípadě koncentrační limity 
zpoplatnění, prokazuje u nezpoplatněných zdrojů znečištění ten, kdo vypouští 
odpadní vody do vod povrchových, zejména toto znečištění sledováním množství a 
jakosti vypouštěných odpadních vod v místě a způsobem stanoveným v povolení k 
vypouštění odpadních vod. 

 

Vysvětleno  
Textace vychází ze znění § 2 odst. 8 nařízení vlády č. 
143/2012 Sb. Navrhovaná změna mění smysl 
ustanovení. Jde o prokázání toho, že zdroj nespadá 
pod zpoplatnění, nikoliv o popis toho, co má 
nezpoplatněný zdroj sledovat – to plně vyplývá 
z podmínek povolení k vypouštění odpadních vod. 
Slovo zejména je potřebné, neboť v některých 
případech lze překročení některých ukazatelů 
neuvedených v povolení vyloučit i jiným způsobem. 
(viz stejná připomínka HK) 
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Odůvodnění: 
Článek není snadno čitelný. Navrhujeme vypustit slovo „zejména“, jelikož nám nejsou 
známy žádné další možnosti, jak sledovat znečištění než zmíněné sledování množství a 
jakosti odpadní vody. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 6) Připomínka k § 3, odst. 4 

Z návrhu není jasné, co znamená pojem „dostatečná věrohodnost“. 

 
Odůvodnění: 
Způsob má stanovovat vodoprávní povolení. Z návrhu není patrné, kdo určí, že se 
nejedná o dostatečnou věrohodnost a kdo jakým způsobem toto teoreticky spočítá. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Jedná se o případy, kdy za současných technických 
možností nelze umístit měřící zařízení poskytující 
věrohodné údaje. 
 

   
7) Připomínka k § 3, odst. 5 

Navrhujeme následující úpravu odstavce: 

„…Podmínkou pro použití výše uvedeného postupu je, že minimální velikost souboru 
provedených kontrolních rozborů pro uvedený případ bude jedna čtvrtina z četnosti 
vzorků předepsaných poplatníkovi v povolení k vypouštění odpadních vod pro danou 
výpusť nejméně 3 vzorky a odběry kontrolních vzorků budou však v kontrolovaném 
poplatkovém období rovnoměrně rozloženy. V případě, že četnost vzorků 
poplatníka je minimálně dvojnásobně vyšší, než je požadováno povolením k 
vypouštění odpadních vod pro danou výpusť a v průběhu poplatkového 
období rovnoměrně rozloženy, je průměrná koncentrace z poplatníkova 
souboru dat akceptována“. Tímto způsobem stanoví správce poplatku roční 
průměrnou koncentraci znečištění v příslušném ukazateli znečištění i v případě, že 
poplatník množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nesleduje 
předepsaným způsobem nebo jej nesleduje vůbec. 

 
Odůvodnění: 

Jestliže poplatník odebírá více vzorků, než je předepsáno v povolení, je skutečnost 
vypouštěného znečištění mnohem lépe popsána jeho častějšími rozbory. Navrhujeme 
tedy připustit, že při vyšší četnosti vzorkování poplatníkem, jsou poplatníkovi výsledky 

Vysvětleno 
Počty vzorků stanovené v povolení k vypouštění 
odpadních vod jsou pro účely kontroly dodržování 
povolení a tedy i pro výpočet poplatků dostatečné a 
není vzhledem ke způsobu provádění odběrů vzorků 
a následných analýz tzv. selfmonitoringem, jež 
objednává, hradí a mnohdy i reálně provádí 
znečišťovatel pro ochranu vod přínosné tyto počty 
navyšovat. Odběry kontrolní laboratoře jsou zcela 
nezávislé a nelze je vzorky selfmonitoringu nahradit. 
Viz stejná připomínka HK. 
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akceptovatelné, i když se liší od výsledků kontrolní laboratoře, protože lépe vykreslují 
průběh skutečného vypouštění v průběhu roku než např. náhodné 3 roční analýzy. 
U většího souboru dat by bylo vhodné zachovat statistické vyhodnocení dat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 8)  Připomínka k § 4, odst. 4 

Zásadním způsobem nesouhlasíme s úpravou tohoto odstavce „Pokud průměrná 
koncentrace znečištění v odečítaném ukazateli znečištění v odebrané vodě 
nepřesáhne dvojnásobek meze stanovitelnosti uvedené pro daný ukazatel 
znečištění v normě k použité analytické metodě stanovení, množství znečištění se v 
tomto ukazateli znečištění neodečítá“. 

Z tohoto důvodu požadujeme článek zcela vypustit. 

 
Odůvodnění: 

a) je nelogické a statisticky ničím nepodložené navrhovat „dvojnásobek meze 
stanovitelnosti“ (MS) metody – ta je jednoznačně definována a má to být natolik 
prověřená hodnota, pro kterou je již metoda validována (a žádné násobky tedy nejsou 
třeba); je definována např. jako 9násobek směrodatné odchylky slepého stanovení, 
zatímco mez detekce (MD) jako 3násobek 

b) jinou věcí je, že tato MS nebývá v normách vždy explicitně uvedena – tak např.  

• ČSN ISO 6060 (CHSK, klasická metoda) – neuvádí MS; udává pouze, že 
výsledky menší než 30 mg/l se uvádí jako <30 mg/l; dál uvádí pouze nejistoty 
stanovení zjištěné z mezilaboratorního porovnávání  

• ČSN ISO 15705 (CHSK, metoda ve zkumavkách) – uvádí, že mez detekce (MD) 
je 6 mg/l při fotometrické detekci, 15 mg/l při titračním stanovení; o mezi 
stanovitelnosti (MS) se nemluví; MD udávají jako 4,65násobek slepého 
stanovení 

• ČSN EN 872 (Nerozpuštěné látky) – uvádí MS 2 mg/l 

c) v příloze č. 2 návrhu vyhlášky na konci, poslední odstavec u Vysvětlivek: …“Pro účely 
stanovení poplatků se rozbory zpoplatněných znečišťujících látek s výsledkem pod mezí 
stanovitelnosti považují za rovné nule“. Při odečtu nakoupeného množství se počítá s 
dvojnásobkem MS a při vlastním znečištění s jednonásobkem MS. Toto považujeme za 

 
Vysvětleno  

Ustanovení přesně vychází z § 6 odst. 4 nařízení 
vlády 143/2012 Sb. Reálné hodnoty koncentrace 
znečištění u odebrané vody jsou podstatně nižší než 
limity pro zpoplatnění resp. koncentrace stanovené 
ve vypouštěných odpadních vodách a pohybují se 
v oblastech, kde již klesá spolehlivost používaných 
analytických metod. 
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diskriminující vůči poplatníkovi. 

Z uvedených důvodů se s takto formulovaným odstavcem jeho použitím ve vyhlášce 
nedá souhlasit. 

 
9) Připomínka k § 5, odst. 5 

V odstavci požadujeme provést následující úpravy: 

„Pokud není instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující podmínky uvedené v 
odstavci 3, stanoví se objem odpadních vod na základě jednorázových 
jednorázového měření, minimálně na základě jednoho týdenního měření za 
kalendářní rok. Roční objem vypouštěných odpadních vod se vypočte jako součin 
naměřeného objemu za dané časové období a počtu časových období za rok. 
Jednorázová Jednorázové měření se provedou provede při průměrných podmínkách 
průtoku s vyloučením výsledků naměřených při dlouhotrvajících nebo intenzivních 
srážkách nebo bezprostředně po nich. 

Odůvodnění: 

Při větším počtu jednorázových měření (pokud by nebyly průtoky konstantní) by 
navrhovaný výpočet nefungoval. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Ustanovení § 5 odst. 5 bylo doplněno a upraveno 
následujícím způsobem: 
(5) Pokud není instalováno měřidlo nebo měřicí 
systém splňující podmínky uvedené v odstavci 3, 
stanoví se objem odpadních vod na základě 
jednorázových měření, minimálně na základě 
týdenního měření za kalendářní rok. Měření jsou 
oprávněny provádět pouze měřící skupiny. Roční 
objem vypouštěných odpadních vod se vypočte jako 
součin naměřeného objemu za dané časové období a 
počtu časových období za rok. Při více týdenních 
měření se k výpočtu použije aritmetický průměr 
z jednotlivých měření. Jednorázová měření se 
provede při průměrných podmínkách průtoku s 
vyloučením výsledků naměřených při dlouhotrvajících 
nebo intenzivních srážkách nebo bezprostředně po 
nich. 

  
10) Připomínka k § 5, odst. 6 

Odstavec navrhujeme upravit následujícím způsobem, nové znění odstavce: 

Pokud nelze měřit objem vypouštěných odpadních vod dle odst. 5 s dostatečnou 
věrohodností, je možno stanovit objem vypouštěných vod teoretickým výpočtem. 
Tento postupu musí být uveden v povolení k vypouštění odpadních vod pro 
příslušnou výpust.  Pokud není poplatníkem objem vypouštěných odpadních vod 
měřen a v povolení k vypouštění odpadních vod pro příslušnou výpust není 
stanoven jiný způsob stanovení objemu vypouštěných vod, stanoví správce poplatku 
objem vypouštěných odpadních vod náhradním způsobem. 

 

 
Vysvětleno 
Ustanovení vychází z § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 
143/2012 Sb. 
 
Způsob měření objemu uvedený v povolení musí 
vždy umožňovat měření s dostatečnou věrohodností, 
při použití tohoto ustanovení se jedná o případy, kdy 
jsou porušeny podmínky povolení (např. není měřeno 
nebo je použit nefunkční či vadný měřící systém). 
Slovo „ nelze měřit “ bylo nahrazeno slovem “není 
měřen“.  
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Odůvodnění: 

V případě, že nelze provádět měření s dostatečnou věrohodností, neměl by stanovovat 
výši poplatku jeho správce, způsob stanovení objemu by měl být projednán v rámci 
vodoprávního povolení k nakládání s vodami a popsán v tomto povolení. V případě, že 
měřit lze, ale poplatník měření neprovádí, pak je relevantní, že náhradní způsob stanoví 
správce poplatku. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

  
11)  Připomínka k § 5, odst. 7 

„…Kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod provádí na 
pokyn správce poplatku odborně způsobilé osoby…“ 

Odůvodnění: 

Z návrhu nevyplývá, kdo hradí tuto kontrolu správnosti. Pro úplnost by bylo vhodné 
doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Hrazení nákladů kontrolních laboratoří spojených 
s prováděním odběrů a rozborů vzorků upravuje § 
103a odst. 4 vodního zákona, podle kterého hradí 
tyto náklady Státní fond životního prostředí ČR, a to 
z výnosu poplatku za vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových. Uvedená problematika je již řešena 
zákonem a nemůže být tedy současně upravena 
vyhláškou.   

 12) Připomínka k § 5, odst. 7 

Kontrola zahrnuje ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo 
průtoku vypouštěných odpadních vod. 

 
Odůvodnění: 
Z návrhu není jasné, co je myšleno pod: „ověření správnosti měření zjištěním“. 
Požadujeme konkretizaci o jaké „zjištění“ se jedná. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Jedná se o objem či průtok vypuštěných odpadních 
vod. 
Jedná se o součást kontroly, ustanovení vychází z § 
4 odst. 6 nařízení vlády č. 143/2012 Sb.  

 13) Připomínka k § 5, odst. 9 

V odstavci se hovoří o použití koeficientu: 

„…V případě překročení tohoto rozmezí se pro určení objemu vypouštěných 
odpadních vod použije koeficient rovný aritmetickému průměru rozdílů z 
kontrolních měření.“ 

 

Akceptováno 
upraveno podle obdobné připomínky ÚV ČR 
následujícím způsobem: 
„V případě překročení tohoto rozmezí se pro určení 
ročního objemu vypouštěných odpadních vod použije 
hodnota součinu objemu vypouštěných odpadních 
vod ohlášených poplatníkem a koeficientu, který je 
rovný (Q+100)/100, kde Q je aritmetický průměr 
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Odůvodnění: 
Není zřejmé, jakým způsobem se koeficient použije a zda je nutné zavádět koeficient.  

Doporučujeme dále upřesnit. Není patrné, jaké rozdíly jsou myšleny. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

procentuálních rozdílů z kontrolních měření.„ 
 

 14) Připomínka k příloze č. 3 
Požadujeme doplnit nový řádek pro jednotlivé ukazatele znečištění a stanovit počet 
odběrů vzorku a typ vzorku pro podlimitní hodnoty ročního množství přitékajícího do 
zdroje znečišťování. Hodnoty pro četnost a typ vzorku by měly být nižší než nynější 
hodnoty pro stávající dolní interval množství znečištění přitékajícího do zdroje 
znečišťování. 
 

Odůvodnění: 
Z návrhu nevyplývá, jaký počet odběrů a jaké typy vzorků použít pro nižší hodnoty 
ročního množství znečištění přitékajícího do zdroje znečišťování, než jsou ty stanovené 
v prvních řádcích u jednotlivých polutantů. Požadujeme proto doplnit nový řádek, který 
bude vymezovat četnost a typ vzorku pro podlimitní roční množství přitékajícího do 
zdroje znečišťování. Domníváme se, že rovněž v těchto případech by mělo být jasno tak, 
aby nevznikaly pochybnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno  
Postupuje se podle ustanovení § 2 odst. 3 a § 3 odst. 
3 navrhované vyhlášky Postupuje se tedy podle 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a aplikace Přílohy č. 3 nastává pouze ve 
výjimečných případech, kdy nejsou tyto náležitosti 
stanoveny v povolení. (viz stejná připomínka MPO).  

 15) Připomínka k § 2, odst. 8 

Navrhované znění odstavce vyvolává řadu nejasností. 

Odůvodnění: 
Navrhujeme celkově srozumitelněji formulovat a předejít možným nedorozuměním v 
budoucnu. 
 

Akceptováno 
Ustanovení bylo upraveno i na základě jiných 
připomínek. 
 

V Praze 29. prosince 2018 
Vypracoval: JUDr. Petra Teršlová 

 Podpis: 
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