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OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

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. 

 
KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
 

K předloženému návrhu máme tyto zásadní připomínky: 

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 samostatné poplatkové přiznání. 
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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. 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

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 
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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 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. 

 

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 diskriminující vůči poplatníkovi. 

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

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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.“ 

 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jakým způsobem se koeficient použije a zda je nutné zavádět koeficient.  

Doporučujeme dále upřesnit. Není patrné, jaké rozdíly jsou myšleny. 

 

 

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. 
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KONKRÉTNÍ DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

 

15) Připomínka k § 2, odst. 8 

Navrhované znění odstavce vyvolává řadu nejasností. 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme celkově srozumitelněji formulovat a předejít možným nedorozuměním v budoucnu. 

 


