
 

 

 

 

1. Připomínka k Příloze č. 1, Tabulka 1a 
Svaz průmyslu a dopravy upozorňuje na nezbytnost, aby v Příloze č. 1 nad Tabulkou 1a „nezmizel“ 
nadpis: „Odpadní vody vypouštěné z komunálních čistíren odpadních vod“. Vypuštění nadpisu nad 
Tabulkou 1a by mohlo vést k tomu, že by úřady mohly posuzovat průmyslové ČOV podle kapacity EO 
a s příslušnými limity jako mají komunální ČOV.  Takto stanovené limity by pak nebyly pro 
průmyslové ČOV splnitelné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

2. Připomínka k § 3a 

1) Není patrné, jakým způsobem se bude postupovat při monitoringu těchto vod. Podotýkáme, že z 

těchto zdrojů/výtoků odpadní voda odtéká pouze za silných dešťů (X-krát zředěná). Může se tak stát, 

že během roku nevyteče ze zdroje/výtoku vůbec žádný objem. Firmy mnohdy využívají externí 

akreditované vzorkovací společnosti. Lze si jen těžko představit, že daná vzorkovací společnost bude 

reálně stíhat vzorkovat a provádět analýzy, jelikož během „období dešťů“ bude zahlcena prací na 

mnoha místech.  Čas, během kterého bude možné odebrat vzorek, bude krátký. Může nastat situace, 

že ze zdroje/výtoku budou za dva roky monitoringu pouze 2 protokoly, jelikož ze zdroje/výtoku 

vícekrát během těchto let odpadní voda nevytékala.  

 

2) Není patrné, jakým způsobem se stanoví limity pro diskontinuální odpadní vody. Průtok z těchto 

zdrojů/výtoků bude velice variabilní – dle srážkové činnosti. Během silného a dlouhodobého deště 

bude odpadní voda několikrát zředěná, naproti tomu během slabších dešťů bude odpadní voda 

koncentrovanější. 

 

Považujeme za potřebné tyto dva aspekty zohlednit a konkretizovat přímo v nařízení. 

 

Tato připomínka je zásadní 
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3. Připomínka k Odůvodnění II. K čl. I, k bodu 1 (§ 3a) 

Nejasné je, jak bude chápáno - citujeme: „proto se tato ustanovení použijí pro vydání nových 

povolení pouze přiměřeně“. Tato formulace je vágní a jednotlivé vodoprávní úřady by mohly 

postupovat při vydávání nových povolení velmi odlišně. Vhodnější by bylo stanovit pravidla použití § 

3 odst. 2a za § 5. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
 
4. Připomínka k Odůvodnění II. K čl. I, k bodu 1 (§ 3a) 

V novém § 3a se uvádí, že v povolení vydávaném po ca 2 letech (s limity) se stanoví podmínky, 

citujeme: „jejich plnění zabezpečí omezování znečištění vypouštěného do povrchových vod pomocí 

limitace vypouštěného množství odpadních vod nebo limitace počtu a doby trvání přepadů. V praxi 

by to mělo vést k tomu, že provozovatel bude muset realizovat opatření (např. dešťové zdrže)“. Už 

z významu texu je zřejmé, že konstatování o tom, že právní úprava nepředpokládá žádné sociální a 

ekonomické dopady je nepravdivé. Výstavba dešťové zdrže středně velké ČOV vyžaduje řádově 

jednotky až desítky mil. Kč a následně si vyžádá i provozní náklady, což se samozřejmě projeví ve výši 

stočného. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. Připomínka k Odůvodnění II. K bodu 2 (Příloha 1, tabulka 1a) 
V tabulce 1a se k ukazateli P celk. (celkový fosfor) doplňuje odkaz na poznámku pod tabulkou, 
citujeme: „(* Neexistence konkrétního emisního standardu nevylučuje možnost stanovení emisního 
limitu pro daný ukazatel při postupu podle § 5 odst. 2 a 3). Jedná se o opravu legislativně-technické 
chyby“. Doplnění poznámky k celk. P se dotkne malých ČOV. Pokud by vodoprávní úřad dal přísnější 
limity, znamenalo by to nutnost dobudování 2. stupeň čištění, což u takto malých čistíren není běžné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

6. Připomínka k Odůvodnění odst. D 

Nelze souhlasit s konstatováním, že navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné sociální ani 

ekonomické dopady. Na vzorkování a monitoring (měření průtoku) budou muset vlastníci, popř. 

provozovatele infrastruktury vynaložit jak investiční, tak provozní prostředky. Předpokládáme, že 

investiční náklady na měření průtoku se budou pohybovat v řádech desítek milionů Kč a provozní 

náklady na odběry a rozbory vzorků odpadních vod se budou pohybovat řádově ve statisících Kč. Tyto 

náklady bude nutné ve svém důsledku promítnout do výše stočného pro koncové zákazníky. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
 
 
7. Připomínka obecná k novele jako takové 
Z novely není zřejmé, jak by měly vodoprávní úřady postupovat v případech už vydaných rozhodnutí, 
která už limitní hodnoty obsahují (neboť takováto, již byla v mnoha případech vodoprávními úřady 
vydána…). Lze použít dodatečně i v těchto případech již vydaných rozhodnutí ustanovení nového § 3 
a)? 
 

Tato připomínka je obecná. 


