401/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečitění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypoutění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech
Vláda nařizuje podle § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 38 odst. 5 a 8 a
§ 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení
a) v souladu s právem Evropské unie1) stanoví
1.
2.
3.
4.

ukazatele vyjadřující stav povrchové vody,
ukazatele a hodnoty přípustného znečitění povrchových vod,
ukazatele a hodnoty přípustného znečitění odpadních vod,
ukazatele a hodnoty přípustného znečitění odpadních vod pro citlivé
oblasti
a
pro
vypoutění
odpadních
vod
do
povrchových
vod
ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech,
5. ukazatele a hodnoty přípustného znečitění pro zdroje povrchových
vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich
využití jako zdroje pitné vody,
6. ukazatele a hodnoty přípustného znečitění povrchových vod, které
jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalích
vodních živočichů,
7. ukazatele a hodnoty přípustného znečitění povrchových vod, které
jsou využívány ke koupání,
8. normy environmentální kvality pro prioritní látky a některé dalí
znečiťující látky,
9. náležitosti a podmínky povolení k vypoutění odpadních vod do vod
povrchových a kanalizace,
10. seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek,
11. nejlepí dostupné technologie v oblasti znekodňování městských
odpadních vod a podmínky jejich použití,
b) v souladu s právem Evropské unie2) vymezuje citlivé oblasti.
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§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) průmyslovými odpadními vodami odpadní vody z výrob uvedených v části B
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části přílohy
neuvedené, jsou-li vypoutěny z výrobních nebo jim obdobných zařízení,
včetně odpadních vod vypoutěných z průmyslových areálů, které vznikají
převážně jako produkt průmyslové činnosti,
b) splaky odpadní vody z domácností a služeb, které vznikají převážně jako
produkt lidského metabolizmu a činností v domácnostech,
c)

městskými odpadními vodami splaky
odpadních vod a nebo srážkových vod,

nebo

směs

splaků

a

průmyslových

d) zdrojem znečitění území obce, popřípadě její územně oddělená a samostatně
odkanalizovaná část, území vojenského újezdu nebo areál průmyslového podniku
či jiného objektu, pokud se z nich vypoutějí samostatně odpadní vody do vod
povrchových. Za samostatný zdroj znečitění se považuje i areál či část
areálu průmyslového podniku či jiného objektu, z nichž se odpadní vody
vypoutějí do systému průtočného chlazení parních turbin, z něhož se
vypoutějí do vod povrchových,
e) emisními standardy nejvýe přípustné hodnoty ukazatelů znečitění odpadních
vod uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
f) emisními limity nejvýe přípustné hodnoty ukazatelů znečitění odpadních
vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypoutění odpadních vod do
vod povrchových,
g) typem emisních standardů a limitů jejich vyjádření jako
1. koncentrace v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na litr,
2. minimální účinnost čitění v čistírně odpadních vod v procentech,
3. množství vypoutěného znečitění v jednotkách hmotnosti látky nebo
skupiny látek za určité časové období,
4. poměrné množství vypoutěného znečitění v jednotkách hmotnosti
látky nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny
použité při výrobě nebo výrobku,
h)

dobrým stavem povrchových vod stav povrchové vody,
ukazatelům uvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

který

odpovídá

i) požadavky na užívání vod ukazatele a hodnoty přípustného znečitění zdrojů
povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich
využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty přípustného znečitění
povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů
ryb a dalích vodních živočichů a ukazatele a hodnoty přípustného znečitění
povrchových vod, které jsou využívány ke koupání,
j)

kombinovaným

přístupem

způsob

stanovení
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emisních

limitů

při

současném

nepřekročení emisních standardů na základě ukazatelů vyjadřujících stav
povrchové vody, norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a cílového stavu povrchových vod s
přihlédnutím

ke

specifikaci

nejlepích

dostupných

technik

ve

výrobě3)

a

nejlepích dostupných technologií4) ,
k)

průmyslovou čistírnou odpadních vod zařízení pro čitění průmyslových
odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci specifického znečitění v
těchto vodách obsaženého, a jsou-li v tomto zařízení likvidovány také
městské odpadní vody, technologií pro čitění městských odpadních vod,

l) komunální čistírnou odpadních vod zařízení pro čitění městských odpadních
vod vybavené technologií pro likvidaci splaků, m) aglomerací oblast, v níž
jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že jsou
městské odpadní vody shromažďovány a odváděny do komunální čistírny
odpadních vod nebo do společného místa vypoutění.

§ 3
Náležitosti povolení k vypoutění odpadních vod do vod povrchových nebo do
kanalizace
(1)
obsahuje

Povolení

k

a)

druh odpadních
kanalizace,

b)

charakteristiku

vypoutění
vod

odpadních

vypoutěných

výrobní

činnosti

do
a

vod

vedle

povrchových
její

náležitostí5)

obecných

označení

vod,

popřípadě

podle

do

Klasifikace

ekonomických činností (CZ-NACE)6) ,
c) určení místa výpusti odpadních vod, pro kterou je povolení vydáno, s názvem
vodního toku, číslem hydrologického pořadí povodí, s názvem a kódem vodního
útvaru a uvedením kilometráže výpusti (staničení), popřípadě určení místa
výpusti do kanalizace.
(2) Dále vodoprávní úřad v povolení k vypoutění odpadních vod vždy stanoví
a) emisní limity,
b) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypoutěných odpadních vod a
místo a způsob měření jejich objemu na výpusti, popřípadě i na přítoku do
čistírny odpadních vod,
c ) způsob provádění rozborů vypoutěných odpadních vod podle jednotlivých
ukazatelů znečitění uvedených v povolení k vypoutění odpadních vod, způsob
vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečitění a výsledků
měření a stanovení objemu vypoutěných odpadních vod a zjitěného množství
vypoutěných znečiťujících látek pro účely evidence a kontroly.
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§ 4
Povolování vypoutění odpadních vod z vybraných výrob
(1) Vypoutění odpadních vod do vod povrchových s obsahem biologicky
rozložitelných organických látek ze zpracování mléka, výroby ovocných a
zeleninových výrobků, výroby a stáčení nealkoholických nápojů, zpracování
brambor, masného průmyslu, pivovarů, výroby alkoholu a alkoholických nápojů,
výroby krmiv z rostlinných produktů, výroby želatiny a klihu z kůží a kostí,
sladoven, průmyslu zpracování ryb, koželužen a cukrovarů, výrob biopaliv a
rostlinných olejů lze povolit pouze za podmínky zajitění jejich biologického
čitění.
(2) Povolení k vypoutění odpadních vod s obsahem radioaktivních látek
vyjádřených v jednotkách objemové aktivity do vod povrchových vydá vodoprávní
úřad
v
souladu
se
souhlasným
stanoviskem
Státního
úřadu
pro
jadernou
bezpečnost7) .

Stanovení emisních limitů
§ 5
(1) Pokud jsou odpadní vody vypoutěny z jednoho zdroje znečitění více
výpustmi, stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro každou z nich. Městské
odpadní vody odváděné stokovými soustavami z aglomerací o velikosti nad 2 000
ekvivalentních obyvatel musí být před vypoutěním do povrchových vod podrobeny
čitění
minimálně
na
úroveň
emisních
standardů
odpovídajících
velikosti
aglomerace uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypoutění odpadních vod do vod
povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výe emisních
standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad je zároveň
vázán ukazateli vyjadřujícími stav povrchové vody, ukazateli a hodnotami
přípustného znečitění povrchových vod, normami environmentální kvality uvedenými
v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu8) .
(3) Ovlivňují-li vypoutěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod,
vodárenské nádrže nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se
předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, nebo úsek povrchových vod
využívaných ke koupání, použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů
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hodnoty přípustného znečitění těchto vod uvedené v tabulkách 1a až 1c přílohy č.
3 k tomuto nařízení a v jiných právních předpisech9) .
(4) Emisní limity pro vypoutění městských odpadních vod podle odstavce 2
stanoví vodoprávní úřad tak, aby byly zohledněny hodnoty vypočtené kombinovaným
přístupem, nejvýe vak do hodnot, které jsou při použití čistícího zařízení
využívajícího nejlepí dostupnou technologii4) podle přílohy č.
nařízení v místních přírodních a provozních podmínkách dosažitelné.

7

k

tomuto

§ 6
(1) Jsou-li průmyslové odpadní vody čitěny v zařízení určeném k jejich
čitění nebo znekodňování, může vodoprávní úřad stanovit emisní limity pro místo
výpusti z tohoto zařízení do kanalizace.
(2) V povolení k vypoutění odpadních vod do vod povrchových stanoví
vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti. Emisní limity pro vypoutění
průmyslových odpadních vod s obsahem zvláť nebezpečné látky do kanalizace podle
§ 16 vodního zákona stanoví vodoprávní úřad v místě odtoku ze zařízení, ve kterém
tyto odpadní vody vznikají, pokud je nestanoví pro místo výpusti podle odstavce
1.
(3) V povolení k vypoutění městských odpadních vod do vod povrchových
stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výe emisních standardů uvedených v
tabulce 1a přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo stanoví emisní limity účinností
čitění podle hodnot uvedených v tabulce 1b přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
Vodoprávní úřad stanoví pro každý ukazatel znečitění pouze jeden z těchto typů
emisních limitů; v jednom rozhodnutí je možno typy emisních limitů pro různé
ukazatele znečitění vzájemně kombinovat.
(4) Vodoprávní úřad nepoužije emisní limity stanovené minimální účinností
čitění podle tabulky 1b přílohy č. 1 k tomuto nařízení v případě, že by takový
způsob neumožňoval vzhledem k výsledné koncentraci znečitění ve vypoutěných
odpadních vodách dosažení dobrého stavu vodního útvaru, do něhož je odpadní voda
vypoutěna, nebo způsobil zhorení stavu vodního útvaru.

§ 7
(1) Obsahují-li odpadní vody na přítoku do komunální čistírny odpadních vod
podíl průmyslových odpadních vod nebo jsou-li průmyslové odpadní vody na
komunální čistírnu dováženy a likvidovány s využitím technologie čistírny,
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stanoví vodoprávní úřad ukazatele znečitění ve vypoutěných odpadních vodách
včetně způsobu a četnosti sledování, v rozsahu umožňujícím posouzení účinnosti
likvidace znečitění nebo s přihlédnutím k množství, typu a složení likvidovaných
odpadních vod nebo odpadů stanoví pro vybrané ukazatele znečitění emisní limity
ve vypoutěných odpadních vodách.
(2) Na komunální čistírně odpadních vod mohou být likvidovány průmyslové
odpadní vody pouze v případě, že v nich obsažené znečitění je technologií
použitou na čistírně odstranitelné a nedojde-li k negativnímu ovlivnění stability
čistícího procesu a zhorení kvality vypoutěných odpadních vod.
(3) Při povolování vypoutění průmyslových odpadních vod do vod povrchových
stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle druhu výroby maximálně do výe
emisních standardů uvedených v tabulkách 2 a 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. U
zařízení podle zákona o integrované prevenci10) stanoví vodoprávní úřad pro
ukazatele, které jsou upraveny v rozhodnutích o závěrech o nejlepích dostupných
technikách11) ,
rozhodnutích.

emisní

limity

maximálně

do

výe

hodnot

stanovených

v

těchto

(4) Není-li v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení ukazatel uveden, může
vodoprávní úřad v odůvodněných případech stanovit v povolení k vypoutění
průmyslových odpadních vod způsob a četnost sledování tohoto ukazatele na určitou
dobu, a po vyhodnocení sledování stanovit s přihlédnutím k ukazatelům podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení emisní limit pro tento ukazatel.
(5) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypoutění průmyslových odpadních
vod pro jednotlivé ukazatele znečitění též jejich nepřekročitelné hodnoty m.

§ 8
(1) Při povolování vypoutění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek
nebo zvláť nebezpečných látek neuvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení do
vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity přiměřeně k emisním
standardům ukazatelů znečitění obdobné míry kodlivosti.
(2) Při povolování vypoutění odpadních vod s obsahem zvláť nebezpečné
látky do kanalizace stanoví vodoprávní úřad emisní limity přiměřeně k emisním
standardům stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to maximálně do výe
limitů stanovených kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu5) .
(3)
Při
povolování
vypoutění
odpadních
vod
obsahujících
ukazatele
znečitění neuvedené v příloze č. 1 ani v příloze č. 3 k tomuto nařízení stanoví
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vodoprávní úřad emisní limity přiměřeně k emisním standardům ukazatelů znečitění
obdobné míry kodlivosti, normám environmentální kvality, požadavkům na užívání
vod a místním podmínkám.
(4) Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek v oblasti
vodní politiky je stanoven v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

Dodržení emisních limitů
§ 9
(1) Emisní standardy p uvedené v tabulce 1a přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, emisní standardy uvedené v tabulkách 2 a 3 přílohy č. 1 k tomuto
nařízení a emisní limity podle nich stanovené vodoprávním úřadem v povolení k
vypoutění odpadních vod se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení
nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(2) Emisní standardy m uvedené v tabulce 1a přílohy č. 1 k tomuto nařízení
a emisní limity m stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypoutění
odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami.
(3) Emisní standardy stanovené jako roční poměrná množství vypoutěného
znečitění v jednotkách hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny
použité při výrobě nebo výrobku uvedené v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, a emisní limity podle nich stanovené vodoprávním úřadem v povolení k
vypoutění odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami.
(4) Emisní standardy uvedené v tabulce 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení jako
denní nebo měsíční průměrné koncentrace vypoutěných zvláť nebezpečných látek a
denní nebo měsíční poměrná množství vypoutěných zvláť nebezpečných látek a
emisní limity podle nich stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypoutění
odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami.

§ 10
(1) Emisní limit stanovený jako minimální účinnost čitění je dodržen,
jestliže počet negativních výsledků nepřekročí počet uvedený v příloze č. 5 k
tomuto nařízení.
(2) Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypoutěného znečitění
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pro stanovenou znečiťující látku nebo skupinu látek stanovených v povolení k
vypoutění odpadních vod je rozhodující součin ročního objemu vyputěných
odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod; při
posouzení dodržení hodnot ročního množství vypoutěného znečitění se vychází z
údajů uplynulého kalendářního roku.
(3) Pro posouzení dodržení hodnot ročního poměrného množství vypoutěného
znečitění, stanovených v povolení k vypoutění odpadních vod, je rozhodující
poměr vypočteného ročního množství vypoutěného znečitění k ročnímu množství
látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku; přitom se použijí hodnoty za
minulý kalendářní rok.
(4) Pro posouzení dodržení povolení k vypoutění odpadních vod se použijí
sledování za běžných provozních podmínek.
(5) Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo dosaženo
prokázaným zřeďováním odpadních vod.
(6) Emisní standardy uvedené v tomto nařízení a emisní limity stanovené na
základě tohoto nařízení zohledňují nejistotu metody analýzy a odběru vzorku,
výsledek rozboru se tedy přímo porovnává s limitní hodnotou pro daný ukazatel.

Měření objemu vypoutěných odpadních vod a míry jejich znečitění
§ 11
(1) Stanoví-li vodoprávní úřad emisní limit jako přípustnou účinnost
čitění, stanoví místo měření jakosti vypoutěných odpadních vod i na přítoku do
čistírny odpadních vod. Pokud je emisní limit stanoven jako poměrné množství,
určí
vodoprávní
úřad
i
způsob
sledování
a
evidence
množství
látek
charakterizujících výrobní proces. Toto ustanovení se nevztahuje na čitění
odpadních vod prostřednictvím ohláeného vodního díla.
(2) V povolení k vypoutění městských odpadních vod stanoví vodoprávní úřad
minimální četnost sledování a typ vzorku podle hodnot uvedených v příloze č. 4 k
tomuto nařízení; v povolení k vypoutění ostatních druhů odpadních vod stanoví
četnost sledování a typ vzorku přiměřeně k těmto hodnotám.
(3) V povolení k vypoutění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod
v kategoriích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a
způsob sledování znečitění v ukazatelích znečitění Ncelk a Pcelk podle přílohy
č. 4 k tomuto nařízení. V povolení k vypoutění městských odpadních vod z
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čistíren odpadních vod v kategoriích nad 10 000 ekvivalentních obyvatel stanoví
vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečitění v ukazateli N-NH4 + podle
přílohy č. 4 k tomuto nařízení. V povolení k vypoutění městských odpadních vod z
čistíren odpadních vod v kategorii nad 100 000 ekvivalentních obyvatel stanoví
vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečitění v ukazateli znečitění
celkový organický uhlík (TOC) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.
(4) V povolení k vypoutění odpadních vod s obsahem zvláť nebezpečných
látek může vodoprávní úřad k žádosti znečiťovatele pro účely stanovení četnosti
odběru vzorků odečíst množství zvláť nebezpečné látky obsažené v jím odebrané
vodě od množství této látky vypoutěného v odpadní vodě. Takto vodoprávní úřad
postupuje pouze v případě, že znečitění odebrané vody zvláť nebezpečnými
látkami nezpůsobil svou činností žadatel.
(5) Množství znečitění v odebrané vodě podle odstavce 4 se vypočte jako
součin ročního objemu odebrané vody a průměrné roční koncentrace znečitění
vypočtené jako aritmetický průměr ze vech vzorků odebraných za kalendářní rok.
Pokud jsou odebrané vody použity k odečtu u více zdrojů znečiťování, rozdělí
vodoprávní úřad množství znečitění v ukazatelích znečitění pro účely odečtu v
poměru objemů vypoutěných odpadních vod u jednotlivých zdrojů znečiťování.
Vodoprávní úřad může odečíst množství znečitění obsažené pouze v takovém
množství odebrané vody, které odpovídá množství vypoutěných odpadních vod.

§ 12
(1) Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého
kalendářního roku, a to i v případě, že se odebírá větí než minimální počet
vzorků stanovený tímto nařízením; to se nevztahuje na řízené nebo nepravidelné
vypoutění odpadních vod a vypoutění odpadních vod z kampaňových výrob, pro
které způsob sledování stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k požadavkům tohoto
nařízení a k místním podmínkám.
(2) Při povolování vypoutění odpadních vod s obsahem zvláť nebezpečných
látek uvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení do vod povrchových
stanoví vodoprávní úřad způsob jejich sledování na základě 24hodinových směsných
vzorků při současném měření denního objemu vypoutěných odpadních vod. Měsíční
průměry koncentrací a poměrných množství se stanoví na základě denního měření
koncentrací, objemu odpadních vod a hodnot charakterizujících výrobu. Při
povolování vypoutění průmyslových odpadních vod s obsahem těchto zvláť
nebezpečných látek v množství mením, než je množství stanovené v tabulce 3
přílohy č. 3 k tomuto nařízení, stanoví vodoprávní úřad způsob jejich sledování
přiměřeně k místním podmínkám.
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(3) Při povolování vypoutění odpadních vod s obsahem zvláť nebezpečných
látek neuvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a odpadních vod s
obsahem nebezpečných látek do vod povrchových stanoví způsob jejich sledování
vodoprávní úřad s četností 12 odběrů směsných 24hodinových vzorků za rok při
současném měření objemu vypoutěných odpadních vod se sledováním koncentrace a
množství těchto látek. Při určení způsobu sledování vodoprávní úřad vychází z
míry jejich kodlivosti, vypoutěného množství za časové období, koncentrace ve
vypoutěných odpadních vodách, místních podmínek a požadavků tohoto nařízení.
Nelze-li například z důvodu diskontinuálního vypoutění stanovený typ odběru
vzorku provést, stanoví vodoprávní úřad způsob a četnost sledování individuálně.
(4) Při povolování vypoutění odpadních vod s obsahem zvláť nebezpečných
látek do kanalizace stanoví vodoprávní úřad způsob jejich měření obdobně postupu
podle odstavců 1 a 2.
(5) Při povolování vypoutění odpadních vod s obsahem závadných látek
neuvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoví způsob jejich měření
vodoprávní úřad obdobně podle odstavců 1 a 3.

§ 13
(1) Jsou-li odpadní vody před vyputěním do vod povrchových čitěny a
vodoprávní úřad stanoví emisní limit jako minimální účinnost čitění, musí být ve
stejné době odebírány vzorky odpadních vod na přítoku na čistírnu odpadních vod i
na výpusti z ní do vod povrchových. Toto ustanovení se nevztahuje na čitění
odpadních vod prostřednictvím ohláeného vodního díla.
(2) Vodoprávní úřad v povolení k vypoutění odpadních vod stanoví místo a
způsob měření objemu vypoutěných odpadních vod, a to pro každou výpusť odpadních
vod. Pokud je k měření objemu použit systém měřidel s volnou hladinou, s
přihlédnutím k množství vypoutěných odpadních vod stanoví také časový interval
pro kontrolu způsobilosti měrného systému, a to s četností maximálně 6 let.
Kontrolu měrného systému mohou provádět pouze měřící skupiny, mající autorizaci k
výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou12) .
(3) Není-li u čistírny odpadních vod pod 500 ekvivalentních obyvatel
instalováno měření množství vypoutěných odpadních vod, stanoví se množství
vypoutěných odpadních vod podle údajů vodoměru odebrané vody. Není-li vodoměr
instalován, použijí se směrná čísla roční potřeby vody13) .

§ 14
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Vypoutění důlních vod, průsakových vod ze starých ekologických zátěží, odkaliť
a skládek odpadů a odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro
rodinnou rekreaci a jiných staveb obdobné velikosti
(1) Při stanovení způsobu a podmínek pro vypoutění důlních vod, průsakových
vod ze starých ekologických zátěží, odkaliť a skládek odpadů po rekultivaci s
následnou péčí do vod povrchových postupuje vodoprávní úřad podle tohoto nařízení
přiměřeně.
(2)

Při

povolování

vypoutění

odpadních

vod

do

vod

povrchových

z

rekreaci14)

jednotlivých rodinných domů a staveb pro rodinnou
a jiných staveb
obdobné velikosti postupuje vodoprávní úřad podle tohoto nařízení přiměřeně.
(3) Minimální požadavky na kategorii výrobku označovaného CE, který je
podstatnou součástí vodních děl ohláených podle § 15a vodního zákona, včetně
minimální přípustné účinnosti čitění v procentech jsou uvedeny v tabulce 1c
přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§ 15
Citlivé oblasti
(1) Vechny útvary povrchových vod na území České republiky se vymezují jako
citlivé oblasti.
(2) Emisní standardy pro citlivé oblasti a pro vypoutění odpadních vod do
vod povrchových ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech v ukazatelích
znečitění celkový dusík a sloučeniny dusíku a celkový fosfor odpovídají hodnotám
těchto ukazatelů znečitění uvedeným v tabulkách 1a a 1b přílohy č. 1 k tomuto
nařízení.

§ 16
Zruovací ustanovení
Zruuje se:
1.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečitění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
vypoutění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.

2. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003
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Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečitění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypoutění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
3. Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečitění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypoutění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

§ 17
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha 1
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečitění odpadních vod
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_166.

Příloha 2
Ukazatele vyjadřující dobrý stav povrchové vody
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_166.

Příloha 3
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Ukazatele vyjadřující stav povrchové vody, normy environmentální
kvality a požadavky na užívání vod
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_166.

Příloha 4
Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypoutěných městských
odpadních vod pro sledování jejich znečitění
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_166.

Příloha 5
Přípustný počet vzorků nesplňujících v jednotlivých ukazatelích
znečitění statisticky formulované limity ("p") ve vypoutěných
odpadních vodách v období kalendářního roku
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_166.

Příloha 6
Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek v
oblasti vodní politiky
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_166.

Příloha 7
Nejlepí dostupné technologie v oblasti znekodňování odpadních
vod a podmínky jejich použití
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_166.
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1) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čitění městských odpadních vod.
Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998, kterou se mění směrnice Rady 91/271/EHS s
ohledem na určité požadavky stanovené v příloze I uvedené směrnice.
Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 stanovující rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod
ke koupání a o zruení směrnice 76/160/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečiťování
některými nebezpečnými látkami vypoutěnými do vodního prostředí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách
environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zruení směrnic Rady
82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění
směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky.
2) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čitění městských odpadních vod.
3) § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečitění, o
integrovaném registru znečiťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění zákona č. 222/2009 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.
4) § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákona č. 150/2010 Sb.
5) § 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějích předpisů.
6) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE).
7) § 8 odst. 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření a o změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon), ve znění pozdějích předpisů.
8) Vyhláka č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích
pro vodní bilanci, ve znění pozdějích předpisů.
9) Vyhláka č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějích předpisů.
Vyhláka č. 238/2011 Sb.,
hygienické limity písku v
předpisů.

o stanovení
pískovitích

hygienických požadavků na
venkovních hracích ploch,
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koupalitě, sauny a
ve znění pozdějích

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalích vodních živočichů a o zjiťování a hodnocení stavu jakosti
těchto vod, ve znění pozdějích předpisů.
10) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečitění, o integrovaném
registru znečiťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějích přepisů.
11) Například prováděcí rozhodnutí Komise 2013/84/EU ze dne 11. února 2013, kterým se
stanoví závěry o nejlepích dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožein.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/163/EU ze dne 26. března 2013, kterým se stanoví závěry o
nejlepích dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/135/EU ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o
nejlepích dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/732/EU ze dne 9. prosince 2013, kterým se stanoví závěry o
nejlepích dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů.
12) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
13) § 29 až 31 vyhláky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhláky č. 48/2014 Sb.
14) § 2 vyhláky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějích předpisů.
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