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Legislativa
Legislativa v podobě zákonů ČR – a novel
S dopadem na nakládání s vodami
Zákon č. 254/2001 Sb.
Vyhl. č. 183/2018 Sb. (o náležitostech rozhodnutí a o dokladech)
Vyhl. č. 79/2018 Sb. (záplavové území)
N.V. 57/2016 Sb. (vypouštění do vod podzemních)

NV. 401/2015 Sb. (vypouštění do vod povrchových)

Legislativa v podobě předpisů EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23.
října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky
Směrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. května 1976 o znečištění
způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního
prostředí Společenství a návazné směrnice Rady
Směrnice 2455/2001 s výčtem prioritních látek
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Rozdělení vod
Rozdělení vod
Na základní
Povrchové vody
Podzemní vody
Vody z vodovodního řadu
Dešťové vody

Další používané dělení
Minerální vody (oblasti zdrojů MV)
Pitné vody – zdroje (ochranná pásma pitných vod)
Důlní vody
Skládkové vody
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Nakládání s vodami
Obecně používané dělení v nakládání s vodami
Odběr
Čerpání (odběr) povrchových vod
Užitková voda

Čerpání podzemních vod
Užitková voda
Pitná voda

Dešťová voda
Povinnosti firem a osob

Vypouštění
Vypouštění do vod povrchových
Vypouštění do kanalizace (vodních děl)
Vsakování
Vtláčení do vrtů
Vypouštění do podzemí
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Vodní díla
Vodní díla jsou stavby, které slouží
ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu
povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před
škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným
tímto zákonem, a to zejména:
a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních
stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních
vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
d) stavby na ochranu před povodněmi,
e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
f)

stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich
březích,

g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
h) stavby odkališť,

i)

stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,

j)

studny,

k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
l)

jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle ustanovení § 8 zákona 254/2001 Sb.
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Vodní díla
Co není vodní dílo
Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují:
jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých
pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých
pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo
podzemních vod,
jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci
odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak (Například vyhláška č. 144/1978
Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění
vyhlášky č. 185/1988 Sb.)
Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a
další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.
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Ochrana vodních děl
Technickobezpečnostní dozor
V zákoně o vodách jej řeší ustanovení §61 a §62
Technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly (dále jen
"technickobezpečnostní dohled") se rozumí zjišťování technického
stavu vodního díla

Z hlediska technickobezpečnostního dohledu se vodní díla rozdělují
do I. až IV. Kategorie

Vymezení vodních děl je stanoveno vyhláškou č. 471/2001
Sb. – příprava nového vodního zákona
O povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o
jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení
vodního díla do kategorie I. až IV., rozhodne vodoprávní úřad (ORP,
při přesahu KÚ, při přesahu MZ)
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Závadné látky
Závadné látky jsou

ty, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod
Řeší jej v zákoně o vodách ustanovení §39
Změna v novém zákoně o vodách – pro § 16, souhlas k vypouštění
Z.N.Z.L. do kanalizace budou v § 39 stanoveny novým NV i látky
prioritní

Seznam zvlášť nebezpečných závadných látek je uveden v
příloze č. 1 vodního zákona (tento seznam obsahuje i nebezpečné
závadné látky).
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Závadné látky
ZÁVADNÉ LÁTKY
Jejich soupis není v legislativě
Jak je poznat a čím se řídit
Pokud se podíváme na látky, suroviny, odpady a další jako na
chemikálie, potom je můžeme hodnotit podle jejich bezpečnostního listu,
nebo podle vlastností, které si z původních materiálů předávají
Obecně pohlížíme na nebezpečnou vlastnost ekotoxicita, respektive
toxické pro vody a vodní organismy
Orientujeme se podle tzv. H vět, pod číslem H 400 a výše
Zde je možná i orientace pro Z.N.Z.L a N.Z.L.
H400

Vysoce toxický pro vodní organismy

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H413

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
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Prioritní látky
Prioritní látky mají být definované nařízením vlády, ALE
Jejich soupis zatím není v legislativě ČR
Jsou definované pouze v předpisech EU
Původně ve směrnici 2000/60/ES – příloha X (45 látek)
Nově úprava ve směrnici 2455/2001/ES – revize (33 látek)

Co jsou prioritní látky
Jedná se o zvláštní kategorii závadných látek, která vytváří riziko pro
vodní systémy nebo ekosystémy
Případně zprostředkovaně přes ně vodní prostředí jako látka perzistentní
nebo bioakumulativní
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Havárie
V zákoně o vodách je řeší ustanovení §40
1. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod
2. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo
mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými
látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a
radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené
akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů
3. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k
zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci
2, pokud takovému vniknutí předcházejí

ROZDÍL MEZI havárií ohrožovací a poškozovací
Je ten, který musíme vnímat u bodu 1
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Povinnosti při havárii
povinnost činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků
havárie
Podle havarijního plánu (HP)

povinnost ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České
republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky,
případně správci povodí
Podle HP, kontakty, pokyny, protokol o záznamech

havárie mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit
životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při
zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně
před povodněmi
Určuje IZS, kontrolní orgán apod.

Původce havárie je povinen spolupracovat
Vede podle HP protokol, zápis, fotodokumentaci, vzorky
Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout
České inspekci životního prostředí potřebné údaje,
kontakty cizích osob zajistí Policie ČR
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Změny v zákoně po novele
Paragrafové znění zákona
Prioritní látky
Povolování k nakládání
Ochrana jakosti vod
Ohlašovací povinnosti

Nové vyhlášky a nařízení vlády
Vyhl. č. 183/2018 Sb.
Vyhl. č. 79/2018 Sb.
NV č. 57/2016 Sb.
NV č. 401/2015 Sb.
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§5
Odkaz na novelu stavebního zákona a dosažení souladu
Odstavec 3

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci
povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit
zásobováním vodou a odváděním, akumulací nebo čištěním odpadních vod s
následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě
jiným zneškodňováním v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo
zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním
zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna
stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o
dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
Komentář:
bez zajištěného nakládání s vodami, dnes stavební úřad nevydá stavební
povolení (splaškovými i srážkovými)
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Nakládání s vodami - § 8
§8 – druhy povolení nakládání s vodami (nejčastější)
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných
vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
b) jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
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Nakládání s vodami - § 8
§8 – druhy povolení nakládání s vodami
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému
do těchto vod za účelem získání využití tepelné energie,

vypouštění

e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich
znečištění
a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových,
pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.
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Nakládání s vodami - § 8
§8 odst. 3 – kdy není třeba povolení nakládání s vodami
a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu
vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této
době nepřekročí 1 l/s,
b) k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod (§
21),
c) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných
prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách,
d) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru
České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky, obecní policie nebo
ozbrojených sil České republiky; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s
vodoprávním úřadem,
e) k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru
nebo čerpání podzemní vody,
f) k užívání důlních vod organizací při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo k
vypouštění důlních vod organizací1a)

g) k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace do vod
povrchových.
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povolení VÚ - § 9
§9 – druhy povolení nakládání s vodami
1. Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V
povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě
podmínky, za kterých se toto povolení vydává
2. Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10
let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo
nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky.
3. Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod
podléhající zpoplatnění (§ 88 a 101 díl 1 hlavy X a hlava XI) na dobu delší než
1 rok, stanoví současně i výši povoleného ročního odběru
5. Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního
díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému
vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující
nebo povolené ….
Pokud je existující, ale nepovolené, staré, potom: (§ 125 stav. zákona)
Ověření existence
Pasport stavby
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povolení VÚ - § 9
§9 – druhy povolení nakládání s vodami
6. Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže být
vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 2 dobu
platnosti povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebyla-li
oprávněnému pravomocně uložena sankce za opakované porušování povinností
stanovených tímto zákonem nebo podle něho.
7. Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě
jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad v
povolení podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb v jiných případech než
stanovených v § 39 odst. 12 a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov
ryb. V případě, že jsou v povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných a
zvlášť nebezpečných látek, nesmí být toto povolení vydáno na dobu delší než 4 roky. Na
oprávněného, který zachází se závadnými látkami v rozsahu podmínek podle věty první,
se nevztahuje § 39 odst. 1 věta druhá.
8. Povolení k nakládání s vodami k umělému obohacování zdrojů podzemních vod
povrchovou vodou lze vydat pouze v případě, že použití zdroje povrchové nebo
podzemní vody pro tento účel nepovede k ohrožení cílů stanovených podle § 23a
pro
tento vodní zdroj nebo cílů stanovených podle § 23a pro uměle
obohacovaný
zdroj
podzemní vody.
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Povolení vypouštění Z.L. do kanalizace-§ 16
1.

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu
nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek,
do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

2.

Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné látky nebo
prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených
výrob, je třeba povolení podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li
průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek nebo prioritních
nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu, a jsouli čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může
vodoprávní úřad vydat povolení až k místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení.

3.

Při vydávání tohoto povolení se § 38 odst. 10 až 12 použijí obdobně.

4.

Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit kontrolní místo a
způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění zvláště
nebezpečnými látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami a způsob, jímž mu budou
výsledky měření předávány. Při tom zohlední požadavky schváleného kanalizačního řádu.

5.

Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných látek nebo prioritních nebezpečných
látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s dostatečnou
účinností, může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinností podle odstavce 4
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podmínky provozu takového zařízení.

Souhlas - § 17
1.

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k
nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní
poměry, a to:
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo
na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní
vodní poměry,
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v
zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod,
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích;
ustanovení § 67 tím není dotčeno,
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti
shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá
nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu
žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního
předpisu49), nebo
i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je
následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro
vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.
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Souhlas - § 17
2) Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad v souhlasu
stanovit podmínky i dobu, po kterou se souhlas uděluje.
3) Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle
zvláštních zákonů v případech uvedených v odstavci 1.
4) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba k činnostem, jichž je třeba při
cvičení nebo zásahu Hasičského záchranného sboru České
republiky a jednotek požární ochrany, Báňské záchranné služby,
Policie České republiky, obecní policie a ozbrojených sil České
republiky, které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným
vodoprávním úřadem.
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Souhlas - § 17
1) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle odstavce 1
posoudí možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové
nebo podzemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením
záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by
vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové
nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru
může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu
nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru
povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením
povinnost požádat pro následné uskutečnění záměru o udělení
výjimky podle § 23a odst. 8.
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Ochrana vody jako složky ŽP - § 23a
8) Uplatnění výjimek podle odstavce 7 je možné, pouze pokud
Zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu útvaru povrchové nebo podzemní
vody podle odstavce 7 je možné pouze na základě výjimky,
kterou udělí vodoprávní úřad na základě žádosti při současném
splnění těchto podmínek
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního
útvaru,
b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a vysvětleny v plánu
povodí podle § 24 a dané cíle se každých šest let přezkoumávají,
c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu nebo
pokud jsou přínosy pro životní prostředí a společnost při dosahování cílů podle
odstavce 1 převáženy přínosy nových změn pro lidské zdraví, udržení ochrany
obyvatel nebo udržitelný rozvoj a
d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo úprav vodního útvaru vyplývají, nelze z
důvodů technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými
prostředky, jež by byly z hlediska životního prostředí významně lepší.
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Ochrana vody jako složky ŽP - § 23a
9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke
zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu útvaru povrchových nebo podzemních
vod povolit ani provést.
10) Výjimky podle odstavců 5 až 7 lze uplatnit
Lhůtu podle odstavce 5 lze prodloužit, méně přísné cíle podle
odstavce 6 lze stanovit a výjimku podle odstavce 8 lze udělit,
pouze pokud nedojde k trvalému vyloučení nebo ústupkům při
dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí v jiných
vodních útvarech ležících v téže oblasti povodí a jejich použití je v
souladu s cíli ochrany životního prostředí.
Viz odst. 5
(5) Lhůta uvedená v odstavci 2 může být prodloužena pouze tehdy, pokud se neprojeví další
zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a při splnění těchto podmínek:
Podmínky viz. paragrafové znění v zákoně
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Odpadní vody - § 38
1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích,
pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi
se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo
dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody vznikající při
provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně, s
výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a
vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové
vody ze skládek odpadu.
2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod,
kterou se rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod
vybavené technologií pro likvidaci splašků, musí svým složením
odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.
3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou
kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou
odpadní.
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Odpadní vody - § 38
5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich
následným odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Kdo
vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení
k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen
přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních
vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité
technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a
zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní vody do vod
povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a využití nerostného
bohatství, může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které stanoví
vodoprávní úřad.
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Odpadní vody - § 38
6) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v
souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a
míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu,
který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému
subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření
objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků
těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných
odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k
podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). Odborná způsobilost pro rozbory
odpadních vod a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením o
akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky,
osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu
úředního měření podle zákona o metrologii, vztahující se na analytické
stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků
odpadních vod.
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Odpadní vody - § 38
7) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného
pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel hlášeného
podle § 15a, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se
nevztahuje povinnost podle odstavce 4 6. Výčet a klasifikaci výrobků
označovaných CE včetně hodnot přípustného znečištění odpadních vod z nich
vypouštěných stanoví vláda nařízením minimální účinnosti čištění pro
kategorie výrobků označovaných CE v procentech stanoví vláda nařízením.
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Odpadní vody - § 38
8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat
jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit
doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních
let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo
osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je
povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude patrno:
• jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
• lokalizace jímky,
• množství odvezených odpadních vod,
• datum odvozu,
• název osoby, která odpadní vodu odvezla
• název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
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Odpadní vody - § 38
9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo
zvlášť
nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení,
jednotlivých z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení,
staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací
služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v
domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na
základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost
podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné
jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do
kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství
odpadních
vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro
bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.
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Odpadní vody - § 38
10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění
množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu
vypouštěných vod. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod
povrchových je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami
environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění
povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod
nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod
(emisními standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a
podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších
dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek
jejich použití, které stanoví vláda nařízením a nejlepšími dostupnými
technikami v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při povolování
vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími
stav podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami
přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami
znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením.
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Odpadní vody - § 38
11) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
vodoprávní úřad
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo
podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do
životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních
vod.
12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany
vod či normy environmentální kvality stanovené přímo použitelným
předpisem Evropské unie, stanoví vodoprávní úřad v povolení přísnější
emisní limity, než jsou emisní standardy podle odstavce 10, popřípadě
může stanovit další ukazatele a jejich emisní limity. Vodoprávním úřadem
stanovené emisní limity nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při
použití nejlepších dostupných technik v oblasti zneškodňování odpadních
vod. Uvedený postup platí obdobně pro případy stanovení ukazatelů
znečištění a emisních standardů stanovených nařízením vlády podle § 31,
34 a 35.
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Krajské úřady § 107
f) rozhodovat o výjimce podle § 23a odst. 8 a ukládat opatření, která stanoví
ve veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4,
g) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a
jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo
nebezpečných látek podle přílohy č. 1 do vod povrchových a vypouštění
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní
nebezpečné látky do kanalizace (§ 16) s výjimkou případů, kdy je
instalováno zařízení s dostatečnou účinností podle § 16 odst. 5,
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Společná ustanovení § 126
6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům
podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a §
94 odst. 1 § 38 odst. 6 u zdrojů znečištění s povoleným množstvím
vypouštěných odpadních vod větším než 6000 m3/rok se plní prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
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Děkuji Vám za pozornost

