
IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY č. 437/2016 Sb. 
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

Přechodná ustanovení 

§ 11 

  (1) Provozovatel čistírny odpadních vod a zařízení na úpravu kalů, které byly uvedeny 
do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, provede ověření účinnosti 
technologie úpravy kalů podle § 10 do 31. prosince 2019 2022. 

  (2) Technologie úpravy kalů v čistírnách odpadních vod a zařízeních na úpravu kalů, 
které v posledních 24 měsících přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky produkovaly 
pouze upravené kaly kategorie I podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky za 
ověřené. 

  (3) Technologie úpravy kalů v čistírnách odpadních vod a zařízeních na úpravu kalů, 
které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a které produkují 
upravené kaly a splňují limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů uvedených v příloze 
č. 4 nebo příloze č. 7 v četnosti podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, se do 31. prosince 2019 
2022 považují za ověřené. 

  (4) Do 31. prosince 2017 může odběr vzorků kalů řídit a provádět rovněž osoba, která 
mohla provádět odběr vzorků podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění účinném před 
nabytím účinnosti této vyhlášky. Do 31. prosince 2017 nemusí být před odběrem vzorků kalů 
zpracován plán odběru vzorků. 

  (5) Provozovatel zařízení na použití kalů je povinen ohlásit provoz zařízení podle 
přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky, do 30. listopadu 2017. 

  (6) Do 30. dubna 2017 nemusí být kaly použity, uloženy nebo skladovány v souladu s 
touto vyhláškou, pokud je jejich použití, uložení nebo skladování v souladu s vyhláškou č. 
382/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a v souladu s 
programem použití kalů zpracovaným přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

  

§ 12 

  (1) Ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) se nevztahuje na místa uložení a skladování kalů, 
která jsou vzdálena alespoň 100 m od obytné zástavby a byla přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky v souladu se stavebním zákonem9) určena k uložení nebo skladování kalů 
nebo statkových hnojiv. 

  (2) Pokud se nejedná o kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících biologicky 
rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného 
původu, mohou být do 31. prosince 2019 2022 na zemědělskou půdu použity upravené kaly 
kategorie I a II podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, které 

 a) nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedené v 
příloze č. 3 k této vyhlášce a 
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IV. 

 b) vyhovují mikrobiologickým kritériím uvedeným v tabulce č. 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce v 
případě kalů kategorie I nebo tabulce č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce v případě kalů 
kategorie II. 

  (3) Kaly kategorie II podle odstavce 2 mohou být použity pouze na zemědělské půdě 
určené k pěstování technických plodin nebo v podzimním období na půdě určené k 
pěstování běžných plodin. 

  (4) Na dílu půdního bloku, kde byl použit kal kategorie II, nesmí být nejméně 3 roky 
po použití kalu pěstována polní zelenina, brambory a intenzivně plodící ovocná výsadba. 
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