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7.
METODICKÝ POKYN

odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hod-
notách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech

Analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek a jejich skupin v odpadních vodách (dále 
jen „ukazatelů znečištění“) pro účely stanovení výše emisních limitů vodoprávním úřadem, sledování 

jejich dodržování a kontrolu 

Určeno:  - vodoprávním úřadům a České inspekci životního prostředí,
  - držitelům povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a/nebo do kanalizací 
  (v případě vypouštění zvláště nebezpečných látek) a žadatelům o vydání tohoto povolení

1. Měření míry znečištění odpadních vod zahrnuje odběr vzorků, jejich předběžnou úpravu, analytické stanovení 
hodnot znečišťujících látek a vyhodnocení výsledků. Pro odběr vzorků se používají postupy dle příslušných norem1). 
Technické požadavky na předběžnou úpravu vzorků a analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek 
specifikuje tento metodický pokyn. Definice analytických metod přednostně používaných, referenčních a rozhodčích 
metod jsou uvedeny v příloze č. 1. Analytické metody vhodné pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních 
vodách pro účely stanovení výše emisních limitů vodoprávním úřadem a dále sledování jejich dodržování a kontrolu 
(měření míry znečištění odpadních vod) jsou uvedeny v příloze č. 2. Tyto analytické metody jsou definované 
normami uvedenými v tabulkách A.2., B.2., C.2. v příloze č. 2.

2. Úprava vzorků před analýzou úzce souvisí s definicí stanovovaného ukazatele znečištění. U vzorků obsahujících 
zvýšené množství nerozpuštěné látky jde o krok významně zvyšující riziko získání neporovnatelných výsledků, 
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proto je v tomto metodickém pokynu specifikována i tato úprava vzorků. První část úpravy vzorků je stejná 
pro všechny typy odpadních vod a všechny ukazatele. Vzorky se při odběru cedí přes síto z inertního materiálu 
(doporučený průměr oka 1 mm). Cezení slouží k odstranění hrubých nečistot a nehomogenizovatelných částic 
tuhé fáze. Cílem je omezení vzniku hrubých chyb. Druhá část úpravy vzorků (homogenizace, filtrace) vyplývá 
z definice stanovovaného ukazatele (celkový, rozpuštěný) a je specifikována v příloze č. 2. Pro třetí část úpravy 
vzorků (konzervaci) jsou v příloze č. 2 uvedeny postupy podle ČSN EN ISO 5667-3. Vhodnost použitého způsobu 
konzervace a maximální doby uchování konzervovaných vzorků před analýzou musí laboratoř pro konkrétní typ 
odpadní vody a konkrétní ukazatel experimentálně prokázat validací 2).

3. 
a) Ke stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách pro účely stanovení výše emisních limitů vodoprávním 

úřadem, sledování jejich dodržování a kontrolu, se používají analytické metody, vydané jako mezinárodní nebo 
národní normy. Analytické metody, vhodné pro přednostní použití pro tento účel, jsou uvedené v příloze č. 2. 
Laboratoř musí zajistit používání norem podle jejich aktuálně platného znění. 

b) Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná 
laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány 2) . Jako vhodné alternativní analytické metody lze použít 
takové metody, jejichž mez stanovitelnosti je menší nebo rovna 30 % hodnoty emisního standardu ukazatele 
znečištění v nař. vl. č. 61/2003 Sb. a relativní hodnota kombinované standardní nejistoty u těchto metod na 
koncentrační úrovni emisního standardu nepřekročí 25 % hodnoty tohoto standardu. Při validaci alternativních 
analytických metod lze použít jako referenční metody analytické metody uvedené v příloze č. 2, u skupinových 
stanovení přednostně analytické metody označené znakem ®. 

c) Laboratoř musí mít zaveden systém jakosti podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 3). 
 

4. Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost jsou uvedena v příloze č. 3

  RNDr. Jan Hodovský, v. r.
  ředitel odboru ochrany vod 

1) ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků 
ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků
ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci 
s nimi
ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod
ČSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 14: Pokyny pro zabezpečování jakosti odběru 
vzorků vod a manipulace s nimi

2) Validace je potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené 
použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny (článek 3.8.5 ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu 
jakosti – Základy, zásady a slovník). Termín „validovaný“ se používá pro označení odpovídajícího stavu.

3) ČSN EN ISO 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
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Příloha č. 1

Definice

1. Analytické metody vhodné pro přednostní použití pro stanovení hodnot ukazatelů 
znečištění v odpadních vodách

Analytické metody vhodné pro přednostní použití pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách pro 
účely stanovení výše emisních limitů vodoprávním úřadem a dále sledování jejich dodržování a kontrolu (měření míry 
znečištění odpadních vod), dále jen „analytické metody“, jsou analytické metody definované normami uvedenými 
v tabulkách A.2., B.2., C.2. v příloze č. 2 tohoto metodického pokynu, s předběžnou úpravou vzorků odpadních vod 
podle tabulek A.1., B.1., C.1. Použije se poslední platné vydání norem.

Používání těchto analytických metod dokládá laboratoř přílohou osvědčení, prokazujícího shodu s normou ČSN EN ISO/ 
IEC 17 025, v níž musí být uveden minimálně

a) úplný název nebo značka ukazatele znečištění (např. fosfor celkový nebo Pcelk, dusík dusitanový nebo 
N-NO2

-),
b) příslušná technická norma pro analytické stanovení ukazatele znečištění včetně její části (např. ČSN EN 

1189-7, ČSN EN ISO 10304-2),
c) zkoušený materiál (matrice), což je odpadní voda,
d) informace o tom, zda je součástí posouzení i odběr vzorků odpadní vody. 

2. Referenční analytické metody

a) Referenční analytické metody jsou analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách, 
uvedené v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., část C příloha č. 1, pouze pro stanovení vybraných zvlášť nebezpečných 
závadných látek (Hg, Cd, HCH, CCl4, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin a isodrin, HCB, HCBD, CHCl3, ECD, TRI, 
PER a TCB). V nařízení vlády jsou uvedeny obecné principy analytických metod (atomová absorpční spektrometrie, 
plynová chromatografie) a požadavky na mez stanovitelnosti a nejistotu (přesnost a správnost) výsledků. Tyto analytické 
metody slouží k zajištění srovnatelných analytických výsledků. Jinou alternativní analytickou metodu lze použít, jestliže 
laboratoř prokáže validací dodržení požadované meze stanovitelnosti a nejistoty (přesnosti a správnosti), které jsou 
uvedeny u referenční analytické metody. 

b) Analytické metody uvedené v příloze č. 2 tohoto metodického pokynu lze použít jako metody referenční k prokázání, 
že alternativní analytické metody poskytují shodné výsledky. U skupinových stanovení se přednostně použijí analytické 
metody označené značkou ® (rozhodčí).

3. Rozhodčí analytické metody

Rozhodčí analytické metody jsou analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách, 
označené v tabulkách A.2. a B.2. značkou ® , které se doporučuje použít při rozhodování v případě sporu a jsou určeny 
pro stanovení hodnot skupinových ukazatelů znečištění odpadních vod, které jsou definované uzančními analytickými 
metodami stanovení (např. CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk ). U těchto skupinových ukazatelů znečištění závisí konkrétní 
výsledek analýzy (analýzou získaná hodnota) do značné míry na zvolené analytické metodě a existuje riziko, že při 
použití jiné analytické metody budou získány pro stejný vzorek odpadních vod výsledky výrazně odlišné. 
Výsledky analytických metod stanovení hodnot ukazatelů znečištění definovaných jako chemická individua jsou méně 
závislé na použité analytické metodě. Riziko velké odchylky získaných hodnot těchto ukazatelů znečištění v závislosti na 
zvolené analytické metodě je u stejného vzorku odpadních vod výrazně nižší, proto u nich rozhodčí analytické metody 
definovány nejsou. 
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Příloha č. 2
Analytické metody 

A.
Městské odpadní vody

Pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění v městských odpadních vodách pro účely stanovení výše emisních limitů 
vodoprávním úřadem a dále sledování jejich dodržování a kontrolu se použijí analytické metody definované normami 
uvedenými v tabulce A.2. s přesnou citací názvu norem v odkazech k tabulce. 

Podle účelu a druhu analýzy lze použít různé postupy předběžné úpravy vzorků. Pro účely měření míry znečištění 
městských odpadních vod jsou postupy předběžné úpravy vzorků uvedeny v tabulce A.1. 

Tabulka A.1.  Předběžná úprava vzorků městských odpadních vod

Ukazatel znečištění Předběžná úprava Konzervace 3) 4)

CHSKCr homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C

BSK5 homogenizace 1) 1 °C až 5 °C
zmrazení na –20 °C

NL ruční roztřepání 1 °C až 5 °C

N-NH4
+ filtrace 2)

H2SO4 na pH 1 až 2 5)

1 °C až 5 °C
zmrazení na –20 °C

Ncelk homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C

Pcelk homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C

N-NO2
- filtrace 2) 1 °C až 5 °C

N-NO3
- filtrace 2)

H2SO4 na pH 1 až 2 6)

1 °C až 5 °C
zmrazení na –20 °C

((N-NH4
+)+(Norg))

(stanovení podle Kjeldahla)
homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2

zmrazení na –20 °C

Odkazy k tabulce A.1. – indexy

1) Homogenizace desintegrátorem (velikost částic < 40 µm) před konzervací, doporučuje se homogenizovat celý 
objem vzorkovnice.

2) Filtrace filtrem ze skleněných vláken střední velikosti pórů 1 µm ± 0,3 µm před konzervací, doporučuje se 
experimentálně ověřit vliv filtrace na koncentraci analytu ve vzorku; je-li významný, vzorek se odstředí, dle 
ČSN EN ISO 5667-3 se nedoporučuje sedimentace.

3) Je uvedena konzervace dle ČSN EN ISO 5667-3, použije-li se zmrazení na –20 °C, je nutno experimentálně 
ověřit, že se po rozmrazení obnoví původní vlastnosti vzorku.

4) Účinnost konzervace a maximální doba uchování konzervovaného vzorku se stanoví pro konkrétní typ 
odpadních vod a konkrétní způsob konzervace experimentálně.

5) Je-li hodnota pH > 7,5 vzorek se konzervuje H2SO4 na hodnotu pH 1 až 2 k omezení úniku NH3 .
6) V ČSN EN ISO 5667-3 je uvedena HCl místo H2SO4 , použije se H2SO4 .
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Tabulka A.2. Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro městské  
odpadní vody 

Ukazatel znečištění
Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů 

znečištění
Měsíc a rok vydání 

normy *)
1 2 3

CHSKCr ® TNV 75 7520 1) březen 2002

BSK5
® ČSN EN 1899-1 (75 7517) 2)

® ČSN EN 1899-2 (75 7517) 3)
únor 1999
únor 1999

NL ® ČSN EN 872 (75 7349) 4) červenec 1998

N-NH4
+

ČSN ISO 5664 (75 7449) 5)

ČSN ISO 7150-1 (75 7451) 6)

ČSN ISO 7150-2 (75 7451) 7)

ČSN EN ISO 11732 (75 7454) 8)

ČSN ISO 6778 (75 7450) 9)

ČSN EN ISO 14911 (75 7392) 10)

červen 1994
červen 1994
červen 1994
listopad 1998
červen 1994
červenec 2000

Ncelk

ČSN EN 12260 (75 7524) 11)

® ČSN EN ISO 11905-1 (75 7527) 12)

Výpočet (dle NV č. 61/2003 Sb., Př. č.1 tab. 1a):
ρ((N-NH4

+)+ (Norg))+ρ(N-NO2
-)+ρ(N-NO3

-)

květen 2004
říjen 1999
--

((N-NH4
+)+(Norg)) ® ČSN EN 25663 (75 7525) 13) březen 1995

Pcelk

® ČSN EN ISO 6878 (75 7465) kap.7 a 8 14)

TNV 75 7466 15)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 16)

únor 2005
únor 2000
únor 1999

Nanorg Výpočet: ρ(N-NH4
+)+ρ(N-NO2

-)+ρ(N-NO3
-) --

N-NO2
-

ČSN EN 26777 (75 7452) 17)

ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 18)

ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 19) 

září 1995
prosinec 1997
listopad 1998

N-NO3
-

ČSN ISO 7890-1 (75 7453) 20)

ČSN ISO 7890-2 (75 7453) 21)

ČSN ISO 7890-3 (75 7453) 22)

ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 18)

ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 19)

leden 1995
leden 1995
leden 1995
prosinec 1997
listopad 1998

Vysvětlivky:
® = rozhodčí analytická metoda
ρ  = hmotnostní koncentrace v mg/l 
ρ(Nanorg)  = ρ(N-NH4

+)+ρ(N-NO2
-)+ρ(N-NO3

-)
ρ(Ncelk)  = ρ(N-NH4

+)+ρ(Norg)+ρ(N-NO2
-)+ρ(N-NO3

-)
*) Stav ke dni vydání pokynu
Pozn.: amoniakální dusík zahrnuje také amoniak, jehož podíl na celkovém amoniakálním dusíku je funkcí teploty a pH; 
správnější než ρ(N-NH4

+) je proto uvádět ρ(N-(NH4
++NH3))

Odkazy k tabulce A.2 – názvy norem (indexy ve sloupci 2)
1) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr).
2) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací 

metoda s přídavkem allylthiomočoviny.
3) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 2: Metoda pro neředěné vzorky.
4) Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken.
5) Jakost vod – Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci.
6) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda. 
7) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2: Automatizovaná spektrometrická metoda.
8) Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí.
9) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Potenciometrická metoda.
10) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií 

iontů – Metoda pro vody a odpadní vody.
11) Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku.
12) Jakost vod – Stanovení dusíku – Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem.
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13) Jakost vod – Stanovení dusíku podle Kjeldahla – Odměrná metoda po mineralizaci selenem.
14) Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným.
15) Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách.
16) Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES).
17) Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda.
18) Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA 

a FIA) se spektrofotometrickou detekcí.
19) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení 

bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, orthofosforečnanů a síranů v odpadních vodách.
20) Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem.
21) Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2: Spektrofotometrická destilační metoda s 4-fluorfenolem.
22) Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou.

Podrobnosti k analytickým metodám stanovení hodnot ukazatelů znečištění tabulky A.2.

a) Ke stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít spektrofotometrickou nebo titrační koncovku.
b) Podle očekávané hodnoty BSK5 se použije ke stanovení první nebo druhá část ČSN EN 1899. 
c) Při stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, 

spektrofotometrické metody podle ČSN ISO 7150-1 a ČSN ISO 7150-2 pro nižší koncentrace. Před stanovením 
podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 se ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé 
vlivy odstranit filtrací a ředěním vzorku, oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664. Před 
stanovením podle ČSN ISO 14911 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 µm.

d) Celkový dusík se stanoví buďto analyticky podle ČSN EN 12260 nebo ČSN EN ISO 11905-1, nebo se vypočítá 
z výsledků stanovení dusitanového a dusičnanového dusíku a dusíku podle Kjeldahla (ČSN EN 25663) – metoda 
uvedená v odkazu 2) tab . 1.a) přílohy č. 1  nař. vl. č. 61/2003 Sb.. 

e) Postup stanovení celkového fosforu podle ČSN EN ISO 6878 je upřesněn odkazem na příslušné kapitoly normy. 
Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku (ČSN EN ISO 6878 kap. 7 a ČSN ISO 11885) je 
podmíněno prokázáním shody výsledků s výsledky získanými účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN 
EN ISO 6878 kap. 8 nebo podle TNV 75 7466.

f) U stanovení N-NO2
- se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 filtruje membránou 0,45 µm. 

Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti lze doporučit i v kombinaci se 
stanovením podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395.

g) Postupy stanovení N-NO3
- podle ČSN ISO 7890-1, ČSN ISO 7890-3 a ČSN EN ISO 13395 jsou vhodné pro méně 

znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách se odstraňují rušivé vlivy (barva, zákal) filtrací, ředěním nebo čiřením 
vzorku. Nejsou-li tyto postupy dostatečně účinné, stanoví se N-NO3

- podle ČSN ISO 7890-2, která obsahuje oddělení od 
matrice destilací, nebo podle ČSN EN ISO 10304-2, která používá k oddělení od matrice ultrafiltraci membránou 0,45 µm, 
případně předkolonu. Při stanovení podle ČSN EN ISO 10304-2 nelze vzorek konzervovat H2SO4.

B.
Průmyslové odpadní vody

Pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění v průmyslových odpadních vodách pro účely stanovení výše emisních limitů 
vodoprávním úřadem a dále sledování jejich dodržování a kontrolu se použijí analytické metody definované normami 
uvedenými v tabulce B.2. s přesnou citací názvu norem v odkazech k tabulce. 
Vedle ČSN a TNV jsou v tabulce B.2. pro ukazatele železo, mangan, chloridy a sírany, pro které není po zrušení řady 
norem ČSN 83 0540 a ČSN ISO 9280 technická norma v češtině k dispozici, uvedeny analytické metody mezinárodně 
uznávané (viz přesná citace názvu norem v odkazech k tabulce) a v naší laboratorní praxi řadu let běžně používané, 
jejichž vhodnost pro příslušná analytická stanovení v průmyslových odpadních vodách prokázalo „Mezilaboratorní 
porovnávání zkoušek“ (dále jen MPZ) organizované Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří při Výzkumném 
ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka v Praze. 
Pro úplnost jsou v tabulce B.2. (s odvoláním na tabulku A.2.) uvedeny i ukazatele znečištění, pro které jsou normalizované 
analytické metody již specifikovány v tabulce A.2. Použití těchto normalizovaných analytických metod při stanovení 
ukazatelů znečištění v průmyslových odpadních vodách se řídí zásadami popsanými v podrobnostech k analytickým 
metodám stanovení hodnot ukazatelů znečištění, uvedeným v tabulce A.2. 
V tabulce B.2. nejsou uvedeny analytické metody stanovení dioxinů a furanů, protože toto náročné a nákladné stanovení 
provádí v ČR jen několik laboratoří. Norma ČSN ani TNV vydána není, mezinárodní norma ISO nebo EN rovněž ne. 
V praxi se používají analytické metody EPA. 
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Podle účelu a druhu analýzy lze použít různé postupy předběžné úpravy vzorků. Pro účely měření míry znečištění 
průmyslových odpadních vod jsou postupy předběžné úpravy vzorků uvedeny v tabulce B.1. 

Tabulka B.1. Předběžná úprava vzorků průmyslových odpadních vod
Ukazatel znečištění Předběžná úprava Konzervace 3) 4)

CHSKCr homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C

BSK5 homogenizace 1) 1 °C až 5 °C
zmrazení na –20 °C

NL ruční roztřepání 1 °C až 5 °C

N-NH4
+ filtrace 2)

H2SO4 na pH 1 až 2 12)

1 °C až 5 °C
zmrazení na –20 °C

Ncelk homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C

((N-NH4
+)+(Norg))

(stanovení podle Kjeldahla)
homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2

zmrazení na –20 °C

Pcelk homogenizace 1) H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C

N-NO2
- filtrace 2) 1 °C až 5 °C

N-NO3
- filtrace 2)

H2SO4 na pH 1 až 2
1 °C až 5 °C

zmrazení na –20 °C
pH sedimentace příp. filtrace 2) 1 °C až 5 °C 5)

PAU
homogenizace a extrakce 
rozpouštědlem ve vzorkovnici

extrakční činidla 
1 °C až 5 °C, tma

NEL, EL
homogenizace a extrakce 
rozpouštědlem ve vzorkovnici

HCl (H2SO4) na pH 1 až 2
extrakční činidlo

Železo, mangan, zinek, olovo, 
měď, arsen, chrom, nikl, baryum, 
hliník, kadmium, thalium, cín, 
kobalt, molybden, selen, stříbro 

homogenizace a rozklad podle 
ČSN EN ISO 15587-1 6) 

ČSN EN ISO 15587-2 7)
okyselení na pH 1 až 2 8)

Fenoly jednosytné homogenizace
podle použité metody

H3PO4 na pH < 4

Kyanidy celkové
homogenizace 
po úpravě pH

Na OH na pH >12
1 °C až 5 °C

AOX filtrace 2)
HNO3 na pH 1 až 2
1 °C až 5 °C, tma

zmrazení na –20 °C
RAS filtrace 2) 1 °C až 5 °C
Chrom šestimocný filtrace po úpravě pH 9) 1 °C až 5 °C

Sulfidy 10) homogenizace 
po úpravě pH

octan zinečnatý pH 8,5 až 9
1 °C až 5 °C

Sírany filtrace 2) 1 °C až 5 °C11)

zmrazení na –20 °C
Fluoridy filtrace 2) --
Chloridy filtrace 2) --

Rtuť homogenizace 1) HNO3 na pH 1 až 2  
+ K2Cr2O7 (na konc. 0,05 %)

Dioxiny a furany homogenizace podle použité metody 1 °C až 5 °C
Chlor -- stanoví se na místě odběru

Odkazy k tabulce B.1. – indexy

1) Homogenizace desintegrátorem (velikost částic < 40 µm) před konzervací, doporučuje se homogenizovat celý 
objem vzorkovnice.
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2) Filtrace filtrem ze skleněných vláken střední velikosti pórů 1 µm ± 0,3 µm před konzervací, doporučuje se 
experimentálně ověřit vliv filtrace na koncentraci analytu ve vzorku, je-li významný, vzorek se odstředí, ČSN EN 
ISO 5667-3 nedoporučuje sedimentaci.

3) Je uvedena konzervace dle ČSN EN ISO 5667-3, použije-li se zmrazení na –20 °C, je nutno experimentálně ověřit, 
že se po rozmrazení obnoví původní vlastnosti vzorku.

4) Účinnost konzervace a maximální doba uchování konzervovaného vzorku se stanoví pro konkrétní typ odpadní vody 
a konkrétní způsob konzervace experimentálně.

5) Doporučuje se stanovení pH na místě odběru vzorku, současně se měří (a u výsledku stanovení pH uvádí) teplota vody.
6) Jakost vod – Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě – Část 1: Rozklad lučavkou. 
7) Jakost vod – Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě – Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou (postup je 

nevhodný pro cín, nižší výtěžnost než postup podle 1. části normy poskytuje pro hliník, baryum, chrom a železo).
8) Konzervuje se HNO3 , pokud to nevylučuje analytický postup a chemické vlastnosti analytu.
9) Filtrace membránou střední velikosti pórů 0,45 µm po konzervaci, nestanoví se chromany barnatý, olovnatý a stříbrný.
10) Stanovují se snadno uvolnitelné sulfidy, tj. rozpuštěné sulfidy a nerozpuštěné sulfidy zinku, železa a manganu, 

sulfidy v polysulfidech se stanoví částečně, sulfid rtuťnatý se nestanoví.
11) Vhodná je konzervace, která zabrání redukci síranů na sulfan nebo oxidaci sulfidů na sírany.
12) Je-li hodnota pH > 7,5 , vzorek se konzervuje H2SO4 na pH 1 až 2 k omezení úniku NH3 .

Tabulka B.2. Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro průmyslové 
odpadní vody 

Ukazatel znečištění
Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů 

znečištění
Měsíc a rok vydání 

normy *)
1 2 3

CHSKCr viz sloupec 2 tabulky A.2. --
BSK5 viz sloupec 2 tabulky A.2. --
NL viz sloupec 2 tabulky A.2. --
N-NH4

+ viz sloupec 2 tabulky A.2. --
Ncelk viz sloupec 2 tabulky A.2. --
Pcelk viz sloupec 2 tabulky A.2. --
Nanorg viz sloupec 2 tabulky A.2. --
N-NO2

- viz sloupec 2 tabulky A.2. --
N-NO3

- viz sloupec 2 tabulky A.2. --
pH ČSN ISO 10523 (75 7365) 1) únor 1996

PAU
ČSN 75 7554 2)

ČSN EN ISO 17993 52)
srpen 1998
srpen 2004

Železo
ČSN ISO 6332(75 7433) 3)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

AAS 53) 55)

únor 1995
únor 1999
--

Mangan

ČSN ISO 6333(75 7447) 5)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

AAS54) 55)

ČSN EN ISO 14911 (75 7392) 6)

únor 1996
únor 1999
--
červenec 2000

Fenoly jednosytné
® ČSN ISO 6439 (75 7528) 7)

ČSN ISO 8165-1 (75 7529) 8)

ČSN EN ISO 14402 (75 7567) 9)

únor 1995
únor 1996
září 2000

Kyanidy celkové
TNV 75 7415 10)

ČSN EN ISO 14403 (75 7413) 11)
únor 2004
leden 2003

Kyanidy snadno 
uvolnitelné

ČSN ISO 6703-2 (75 7414) 12) únor 1995

Zinek
ČSN ISO 8288 (75 7382) 13)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

TNV 75 7497 14)

únor 1995
únor 1999
červenec 1998

Olovo

ČSN ISO 8288 (75 7382) 12)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

TNV 75 7467 15)

TNV 75 7389 16)

únor 1995
únor 1999
červenec 1998
duben 2002
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Měď

ČSN ISO 8288 (75 7382) 12)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

TNV 75 7426 17)

TNV 75 7389 16)

únor 1995
únor 1999
červenec 1998
duben 2002

Arsen

ČSN EN 26595 (75 7404) 18)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

ČSN EN ISO 11969 (75 7403) 19)

ČSN EN ISO 15586 (75 7381) 51)

únor 1995
únor 1999
prosinec 1997
srpen 2004

NEL
ČSN 75 7505 20)

® ČSN EN ISO 9377-2 (75 7507) 21) 
srpen 1998
říjen 2001

EL
ČSN 75 7506 22)

® ČSN 75 7508 23) 
červen 2002
duben 2003

AOX ® ČSN EN ISO 9562 (75 7531) 24) 2005
RAS ® TNV 75 7347 25) únor 2003

Chrom šestimocný
ČSN ISO 11083 (75 7424) 26)

ČSN EN ISO 10304-3 (75 7391) 27)
únor 1996
červenec 1997

1 2 3

Chrom celkový
ČSN EN 1233 (75 7425) 28)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

TNV 75 7389 16)

listopad 1997
únor 1999
duben 2002

Nikl

ČSN ISO 8288 (75 7382) 12)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

TNV 75 7461 29)

TNV 75 7389 16)

únor 1995
únor 1999
červenec 1998
duben 2002

Sulfidy ČSN ISO 13358 (75 7474) 30) červen 2004

Sírany
Gravimetrie 31) 

TNV 75 7477 32)

ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 33)

--
červenec 2001
listopad 1998

Fluoridy
ČSN ISO 10359-1 (75 7430) 34)

ČSN ISO 10359-2 (75 7430) 35)

ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) 36)

únor 1996
březen 1996
únor 1997

Chloridy

ČSN ISO 9297 (75 7420) 37)

ČSN EN ISO 15682 (75 7421) 38)

ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 33)

Merkurimetrická titrace 56) 57)

únor 1996
duben 2002
listopad 1998
--

Rtuť

ČSN EN 1483 (75 7439) 39)

TNV 75 7440 40)

ČSN EN 12388 (75 7441) 41)

ČSN EN 13506 (75 7442) 42)

srpen 1998
srpen 1998
říjen 1999
říjen 2002

Baryum
TNV 75 7408 43)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

ČSN EN ISO 14911 (75 7392) 6)

únor 1999
únor 1999
červenec 2000

Hliník
ČSN EN ISO 12020 (75 7402) 44)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

ČSN ISO 10566 (75 7401) 45)

prosinec 2000
únor 1999
březen 1997

Kadmium

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

ČSN ISO 8288 (75 7382) 12)

ČSN EN ISO 5961 (75 7418) 46)

TNV 75 7389 16)

únor 1999
únor 1995
únor 1996
duben 2002

Thalium
ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

ČSN EN ISO 15586 (75 7381) 51)
únor 1999
srpen 2004

Celkový chlor (HClO) ČSN ISO 7393-2 (75 7419) 47) únor 1995
Cín ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4) únor 1999

Kobalt

ČSN ISO 8288 (75 7382) 12)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4) 
TNV 75 7422 48)

TNV 75 7389 16)

únor 1995
únor 1999
červenec 1998
duben 2002
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Molybden
ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

ČSN EN ISO 15586 (75 7381)
únor 1999
srpen 2004

Selen

ČSN ISO 9965 (75 7480) 49)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)

ČSN EN ISO 15586 (75 7381) 51)

TNV 75 7389 16)

únor 1996
únor 1999
srpen 2004
duben 2002

Stříbro
ČSN 75 7400 50)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 4)
červenec 1998
únor 1999

Vysvětlivky: AAS = atomová absorpční spektrometrie 
® = rozhodčí analytická metoda
*) Stav ke dni vydání pokynu

Odkazy k tabulce B.2. – názvy norem (indexy ve sloupci 2)

1) Jakost vod – Stanovení pH.
2) Jakost vod – Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) – Metoda HPLC 

s fluorescenčním a metoda GC s hmotnostním detektorem.
2) Jakost vod – Stanovení železa – Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem.
4) Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES).
5) Jakost vod – Stanovení manganu – Spektrofotometrická metoda s formaldoximem.
6) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ 

chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody.
7) Jakost vod – Stanovení jednosytných fenolů – Spektrometrická metoda s 4-aminoantipyrinem po destilaci.
8) Jakost vod – Stanovení vybraných jednosytných fenolů – Část 1: Metoda plynové chromatografie po 

extrakčním zkoncentrování.
9) Jakost vod – Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA).
10) Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů.
11) Jakost vod – Stanovení veškerých kyanidů a volných kyanidů kontinuální průtokovou analýzou.
12) Jakost vod – Stanovení kyanidů – Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů.
13) Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové AAS.
14) Jakost vod – Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS.
15) Jakost vod – Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS.
16) Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti 

rozpouštěcí (stripping) voltametrií.
17) Jakost vod – Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS.
18) Jakost vod – Stanovení veškerého arsenu – Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbaminanem stříbrným.
19) Jakost vod – Stanovení arsenu – Metoda AAS (technika hydridů).
20) Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie.
21) Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných látek – Část 2: Metoda plynové chromatografie po 

extrakci rozpouštědlem.
22) Jakost vod – Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie.
23) Jakost vod – Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou.
24) Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
25) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách .
26) Jakost vod – Stanovení chromu (VI) – Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem.
27) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 3: Stanovení 

chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů.
28) Jakost vod – Stanovení chromu – Metody AAS.
29) Jakost vod – Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS.
30) Jakost vod – Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů.
31) AOAC Official Method 925.54 Sulfate in Water – Gravimetric Method.
32) Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým.
33) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení 

bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, orthofosforečnanů a síranů v odpadních vodách.
34) Jakost vod – Stanovení fluoridů – Část 1: Elektrometrická metoda pro pitné a málo znečištěné vody.
35) Jakost vod – Stanovení fluoridů – Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu 

a destilaci.
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36) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů 
metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody.

37) Jakost vod – Stanovení chloridů – Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle 
Mohra).

38) Jakost vod – Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo 
potenciometrickou detekcí.

39) Jakost vod – Stanovení rtuti.
40) Jakost vod – Stanovení rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem.
41) Jakost vod – Stanovení rtuti – Metody po zkoncentrování amalgamací.
42) Jakost vod – Stanovení rtuti atomovou fluorescenční spektrometrií.
43) Jakost vod – Stanovení barya metodami AAS.
44) Jakost vod – Stanovení hliníku – Metody AAS.
45) Jakost vod – Stanovení hliníku – Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí.
46) Jakost vod – Stanovení kadmia AAS.
47) Jakost vod – Stanovení volného a celkového chloru – Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-

fenylendiaminem.
48) Jakost vod – Stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS.
49) Jakost vod – Stanovení selenu – Metoda AAS (technika hydridů).
50) Jakost vod – Stanovení stříbra metodami AAS.
51) Jakost vod – Stanovení stopových prvků AAS s grafitovou kyvetou.
52) Jakost vod – Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční 

detekcí po extrakci kapalina-kapalina.
53) ASTM D 1068 Test methods for Iron in Water.
54) ASTM D 858 Test methods for Manganese in Water.
55) AOAC Official Method 974.27 Cadmium, Chromium, Cooper, Iron, Lead, Magnesium, Manganese, Silver, 

Zinc in Water – Atomic Absorption Spectrophotometric method.
56) AOAC Official Method 973.51 Chloride in Water – Mercuric Nitrate Method.
57) ASTM D 512 Test Methods for Chloride Ion in Water – Test Method A (Mercurimetric Titration).

Podrobnosti k analytickým metodám stanovení hodnot ukazatelů znečištění tabulky B.2.

a) Ke stanovení železa a manganu v silně znečištěných vodách se doporučuje použít metodu AAS s ICP (s indukčně 
vázaným plazmatem).

b) Při stanovení jednosytných fenolů podle ČSN EN ISO 14402 se nestanoví fenoly obsažené v nerozpuštěných 
látkách.

c) Při stanovení celkových kyanidů podle ČSN EN ISO 14403 se nestanoví kyanidy obsažené v nerozpuštěných 
látkách.

d) Ke stanovení arsenu v silně znečištěných vodách se doporučuje použít metodu AAS-ETA s ICP.
e) Při stanovení EL IR spektrometrií podle ČSN 75 7506 se nestanoví všechny EL. Revidované vydání této normy 

obsahuje přílohu s vyjmenovanými příklady. Změna Z1 této normy obsahuje změnu použitého extrakčního činidla. 
Doporučuje se používat gravimetrickou metodu podle ČSN 75 7508.

f) Při stanovení fluoridů podle ČSN ISO 10359-1 a podle ČSN EN ISO 10304-1 se nestanoví fluoridy obsažené 
v nerozpuštěných látkách.

g) Při odměrném stanovení chloridů ve znečištěných vodách, kde ruší barva a zákal, se doporučuje použít k indikaci 
konce titrace potenciometrii (místo indikátoru předepsaného normou).

h) Při stanovení barya podle ČSN EN ISO 14911 se nestanoví baryum obsažené v nerozpuštěných látkách.
i) Pro stanovení rtuti a thalia není v tabulce B.2 uvedena jako doporučená metoda rozpouštěcí voltametrie podle TNV 

75 7389. Pro zodpovědné doporučení této metody zatím chybí dostatečný počet výsledků MPZ. 
j) Změna Z1 ČSN 75 7505 pro stanovení NEL IR spektrometrií obsahuje změnu použitého extrakčního činidla. 

Doporučuje se používat metodu plynové chromatografie podle ČSN EN ISO 9377-2.
k) Pro stanovení AOX se předpokládá platnost normy ČSN EN ISO 9562 (75 7531) koncem první poloviny roku 

2005, v souladu s požadavky EU tato norma nahradí normu ČSN EN 1485 (75 7531) „Jakost vod – Stanovení 
adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“. 

C.
Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek

Pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek pro 
účely stanovení výše emisních limitů vodoprávním úřadem a dále sledování jejich dodržování a kontrolu se použijí 
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analytické metody definované normami uvedenými v tabulce C.2. s přesnou citací názvu norem v odkazech k tabulce 
a další, zde uvedené analytické metody, pro které technická norma k dispozici dosud není,
které se však v praxi osvědčily (metoda plynové chromatografie, metoda plynové chromatografie: dynamická head-
space a metoda plynové chromatografie: SPME, viz vysvětlivky k tabulce C.2.). 

Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných 
látek jsou uvedeny v tabulce C.2. ve sloupci 2. V odkazech k tabulce je uvedena přesná citace norem. U těkavých 
organických látek (dále jen TOL) tetrachlormethanu – CCl4 , hexachlorbutadienu – HCBD, trichlormethanu – CHCl3 
(chloroformu), 1,2-dichlorethanu – EDC, trichlorethenu – TRI, tetrachlorethenu – PER, jsou v tabulce C.2. uvedeny 
vedle normalizovaných analytických metod také analytické metody, pro které není technická norma k dispozici. Jde 
o analytické metody v praxi používané, jejichž vhodnost prokázalo MPZ organizované Střediskem pro posuzování 
způsobilosti laboratoří při Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka v Praze (plynová chromatografie, 
metoda dynamická head-space a metoda SMPE). 

Pro úplnost jsou v tabulce C.2. (s odvoláním na tabulku B.2.) uvedeny i normalizované analytické metody pro ukazatele 
rtuť a kadmium, pro které jsou normalizované analytické metody specifikovány již v tabulce B.2. Použití těchto 
normalizovaných analytických metod při stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných 
závadných látek se řídí zásadami popsanými v podrobnostech k analytickým metodám stanovení hodnot ukazatelů 
znečištění v tabulkce B.2. 

Podle účelu a druhu analýzy lze použít různé postupy předběžné úpravy vzorků. Pro účely měření míry znečištění 
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek jsou postupy předběžné úpravy vzorků uvedeny 
v tabulce C.1.

Tabulka C.1. Předběžná úprava vzorků odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných 
závadných látek

Ukazatel znečištění Předběžná úprava Konzervace 2) 3)

Rtuť homogenizace 1) HNO3 na pH 1 až 2  
+ K2Cr2O7 (na konc. 0,05 %)

Kadmium
homogenizace 1) a rozklad podle 
ČSN EN ISO 15587-1 4) nebo 
ČSN EN ISO 15587-2 5)

HNO3 na pH 1 až 2

Hexachlorcyklohexan (HCH),
DDT,
Aldrin, dieldrin, endrin a isodrin 
(driny),
Hexachlorbenzen (HCB),
Trichlorbenzen (TCB)

homogenizace a extrakce 
rozpouštědlem optimálně přímo 
ve vzorkovnici

thiosíran sodný 6)

extrakčního činidlo
1 °C až 5 °C, tma

Tetrachlormethan (CCl4),
Hexachlorbutadien (HCBD),
Trichlormethan (chloroform, CHCl3),
1,2-dichlorethan (ECD,)
Trichlorethen (trichlorethylen, TRI),
Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER)

podle použité metody extrakce, 
dynamické head-space nebo  
P & T optimálně přímo ve 
vzorkovnici

thiosíran sodný 6)

1 °C až 5 °C

Pentachlorfenol (PCP) Úprava pH, derivatizace, extrakce 7) podle použité metody
1 °C až 5 °C, tma

Odkazy k tabulce C.1. – indexy
1) Homogenizace desintegrátorem (velikost částic < 40 µm) před konzervací, doporučuje se homogenizovat celý 

objem vzorkovnice.
2) Je uvedena konzervace dle ČSN EN ISO 5667-3, pro specifické organické látky lze použít konzervaci přídavkem 

HCl nebo H2SO4 na pH 1 až 2, pokud se její vhodnost experimentálně ověří.
3) Účinnost konzervace a maximální doba uchování konzervovaného vzorku se stanoví pro konkrétní typ odpadní vody 

a konkrétní způsob konzervace experimentálně.
4) Jakost vod – Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě – Část 1: Rozklad lučavkou. 
5) Jakost vod – Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě – Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou.
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6) Pouze u vod, které obsahují volné halogeny (např. chlor).
7) Nerozpuštěné látky ruší a snižují výtěžnost, v jejich přítomnosti se analyzuje vodná fáze, PCP přítomné v tuhé fázi 

se nestanoví.

Tabulka C.2. Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro odpadní vody 
s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek

Ukazatel znečištění
Analytické metody stanovení hodnot 

ukazatelů znečištění
Měsíc a rok vydání 

normy *)
1 2 3

Rtuť viz sloupec 2 tabulky B.2. --
Kadmium viz sloupec 2 tabulky B.2. --

Hexachlorcyklohexan (HCH)
ČSN EN ISO 6468 (75 7580) 1)

červenec 1998

Tetrachlormethan (CCl4)

ČSN EN ISO 10301 (75 7551) 2) 
ČSN EN ISO 15680 (75 7558) 4)

- Dynamická head-space
- SPME

srpen 1998
září 2004
--

DDT ČSN EN ISO 6468 (75 7580) 1) červenec 1998
Pentachlorfenol (PCP) ČSN EN 12673 (75 7544) 3) leden 2000
Aldrin, dieldrin, endrin a isodrin 
(driny)

ČSN EN ISO 6468 (75 7580) 1) červenec 1998

Hexachlorbenzen (HCB) ČSN EN ISO 6468 (75 7580) 1) červenec 1998

Hexachlorbutadien (HCBD)

ČSN EN ISO 10301 (75 7551) 2) 
ČSN EN ISO 15680 (75 7558) 4)

- Dynamická head-space 
- SPME

srpen 1998
září 2004
--

Trichlormethan (chloroform, 
CHCl3)

ČSN EN ISO 10301 (75 7551) 2) 
ČSN EN ISO 15680 (75 7558) 4)

- Dynamická head-space 
- SPME

srpen 1998
září 2004
--

1,2-dichlorethan (ECD)

ČSN EN ISO 10301 (75 7551) 2) 
ČSN EN ISO 15680 (75 7558) 4)

- Dynamická head-space 
- SPME

srpen 1998
září 2004
--

Trichlorethen (trchlorethylen, 
TRI)

ČSN EN ISO 10301 (75 7551) 2) 
ČSN EN ISO 15680 (75 7558) 4)

- Dynamická head-space 
- SPME

srpen 1998
září 2004
--

Tetrachlorethen (perchlorethylen, 
PER)

ČSN EN ISO 10301 (75 7551) 2) 
ČSN EN ISO 15680 (75 7558) 4)

- Dynamická head-space 
- SPME

srpen 1998
září 2004
--

Trichlorbenzen (TCB)
ČSN EN ISO 6468 (75 7580) 1)

ČSN EN ISO 15680 (75 7558) 4) červenec 1998
září 2004

Vysvětlivky:
 SPME = metoda plynové chromatografie s mikroextrakcí tuhou fází.
 Dynamická head-space = metoda plynové chromatografie s vytěsněním analytu do plynné fáze přes vhodný sorbent; pro 

vlastní plynovou chromatografii se látky zachycené na povrchu sorbentu uvolní buď termickou desorpcí nebo extrakcí 
rozpouštědlem. 

 *) Stav ke dni vydání pokynu

Odkazy k tabulce C.2. – názvy norem (indexy ve sloupci 2)
1) Jakost vod – Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů 

– Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina.
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2) Jakost vod – Stanovení vysoce těkavých halogenovaných uhlovodíků – Metody plynové chromatografie.
3) Jakost vod – Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie.
4) Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných 

sloučenin plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí.

Podrobnosti k analytickým metodám stanovení hodnot ukazatelů znečištění tabulky C.2.

a) ČSN EN ISO 6468 umožňuje použít extrakci tuhou fází (SPE), v tom případě se však nestanoví
 organochlorové pesticidy obsažené v nerozpuštěných látkách.
b) Podle ČSN EN ISO 10301 se TOL stanovují po extrakci kapalinou nebo statickou head-space. Vhodnou 
 alternativou je SPME nebo dynamická head–space (v otevřené či uzavřené smyčce). 

Příloha č. 3

Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost

Normy vydávané Českým normalizačním institutem (české technické normy ČSN)
a) Oznámení o tom, že norma byla vydána tiskem, je zveřejněno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví.
b) Norma je obecně platná od prvního dne následujícího měsíce po datu vydání, uvedeném na titulní straně normy.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství ( dále jen TNV)
a) Na základě schválení normy Ministerstvem životního prostředí (MŽP) je ve Věstníku MŽP zveřejněno sdělení 

o vydání TNV. 
b) Norma je obecně platná od prvního dne následujícího měsíce po datu vydání, uvedeném na titulní straně TNV.
c) Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt CZ, a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Aktualizace analytických metod a jim odpovídajících norem 
Seznam analytických metod a jim odpovídajících norem v tomto metodickém pokynu bude podle potřeby aktualizován 
ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

8.
METODICKÝ POKYN

k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu 
podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které 

souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren

Úvod

Výroba elektrické energie prostřednictvím větrných elektráren nesporně méně zatěžuje životní prostředí než výroba v klasických 
zdrojích. Ministerstvo životního prostředí proto podporuje úsilí o zvýšení podílu vyrobené elektrické energie obnovitelnými zdroji. 
Nejdůležitější přínosy využívání obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren lze shrnout do následujících bodů:

- Neprodukují emise skleníkových plynů, takže přispívají ke zmírňování klimatické změny (emise CO2 na obyva-
tele jsou v ČR o 30 % vyšší než činí průměr v EU);

- neprodukují emise ostatních škodlivin (oxidy síry, dusíku, uhlovodíky, prachové částice apod);
- představují jediné, v současné době dostupné, energetické zdroje, které jsou prakticky nevyčerpatelné;
- jsou k dispozici přímo v ČR a není třeba je, na rozdíl od konvenčních zdrojů, dovážet – to představuje kladný 

přínos k bilanci zahraničního obchodu;
- využívání obnovitelných zdrojů je výrazně decentralizované, tzn. že pozitivně přispívá k bezpečnosti rozvodné sítě;
- energetické využívání obnovitelných zdrojů energie přináší vznik nových pracovních míst a tím snižování neza-

městnanosti.
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Výstavba větrných elektráren ovšem představuje nové zásahy do volné krajiny, které se mohou dotýkat mnoha ustanovení 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí proto vydává metodický pokyn, který by měl pomoci 
k lepší orientaci v problematice umísťování větrných elektráren do krajiny. 
Cílem tohoto metodického pokynu je především poukázat na aspekty k vyhodnocení záměru z hlediska zájmů chráně-
ných zákonem. Dále pak vymezení území, která jsou vhodná jak z pohledu využití větrné energie, tak z pohledu mini-
malizace negativního ovlivnění krajiny. Třetím cílem tohoto pokynu je návrh postupu ve správním řízení, vycházející 
z platné legislativy, které souvisí s výstavbou vysokých větrných elektráren.

Článek 1
Určení metodického pokynu

Metodický pokyn je určen pracovníkům orgánů ochrany přírody jako návod k postupu při vydávání rozhodnutí dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) souvisejících s vý-
stavbou vysokých větrných elektráren nebo soustav větrných elektráren. 

Článek 2
Předmět metodického pokynu 

Předmětem metodického pokynu je sjednocení postupu orgánů ochrany přírody při vydávání rozhodnutí ve správním 
řízení podle zákona. Základní podmínkou jednotného postupu je, aby orgán ochrany přírody u každého konkrétního 
záměru posoudil a zvážil všechny rozhodné skutečnosti z hlediska možného ovlivnění zájmů, chráněných zákonem. 
Na základě tohoto posouzení pak vydává k předmětnému záměru rozhodnutí (bezpodmínečný souhlas, souhlas 
s podmínkami či nesouhlas). 

Článek 3
Základní pojmy

Pro účely tohoto metodického pokynu se rozumí:

1. vysokou větrnou elektrárnou – jednotlivá větrná elektrárna s výškou nosného sloupu elektrárny větší než 
35 m (dále VVE);

2. malá farma vysokých větrných elektráren – dvě až tři jednotlivé elektrárny, u kterých osová vzdálenost 
sousedících nosných sloupů elektráren nepřesahuje 10-ti násobek výšky sloupu nejvyšší z nich;

3. střední farma vysokých větrných elektráren – čtyři až deset jednotlivých elektráren, u kterých osová vzdá-
lenost sousedících nosných sloupů elektráren nepřesahuje 10-ti násobek výšky sloupu nejvyšší z nich;

4. velká farma vysokých větrných elektráren – více než deset jednotlivých elektráren, u kterých osová vzdá-
lenost sousedících nosných sloupů elektráren nepřesahuje 10-ti násobek výšky sloupu nejvyšší z nich;

5. územím s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie – území s roční průměrnou rychlostí 
větru v úrovni 10 m nad terénem přesahující 4,0 m/s popř. oblasti, kde je hustota větrné energie*) ve výšce 
40m nad zemským povrchem alespoň 160 až 200 W/m2;

*) Potenciál energie větru je dnes možné přesněji kvantitativně vyjadřovat pomocí ukazatele hustoty výkonu větru 
než prostřednictvím rychlosti větru. Pod hustotou výkonu větru P rozumíme výkon, který by bylo možno získat 
stoprocentním využitím kinetické energie větru, proudícího jednotkovou plochou kolmou na směr proudění. (viz. 
příloha č.4) Lze ho určit podle vztahu kde q je hustota vzduchu a u rychlost větru. 

V případě potřeby konzultací v otázkách větrného potenciálu ČR se lze obracet na Ústav fyziky atmosféry ČAV. 

6. podklady pro posuzování záměru stavby VVE – podkladové materiály, které využívá orgán ochrany přírody 
(dále OOP) k celkovému posouzení VVE z pohledu zákona; 
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7. vybranými aspekty k vyhodnocení záměru z hlediska zájmů chráněných zákonem – hlediska, na která je 
třeba brát zřetel při posuzování stavby VVE z pohledu ochrany přírody a krajiny;

8. citlivým a nevhodným územím pro výstavbu VVE – cenné území z pohledu zákona, na kterém by v souvis-
losti se stavbou VVE mohlo docházet nejvíce ke střetům zájmů investora s ochranou přírody. (viz. článek 
8 a příloha č. 1. a 2); 

9. Vhodnou lokalitou pro výstavbu VVE – oblast s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie, 
která je spojená s minimálním rizikem:

o snížení hodnoty krajinného rázu,
o ohrožení významného krajinného prvku a jiných obecně chráněných částí přírody
o dodržení ochranných podmínek  ZCHÚ
o pro druhovou ochranu, zejména ochranu ptáků a netopýrů

10. Okruh silné viditelnosti a okruh zřetelné viditelnosti – okruhy potenciální viditelnosti stavby VVE, které 
slouží k  vytyčení části krajiny dotčené hodnoceným záměrem. Pro účely tohoto metodického pokynu se 
jedná o vzdálenosti 2-5 km (okruh silné viditelnosti) a 10km (okruh zřetelné viditelnosti) v okruhu před-
pokládané stavby*)

 
*) metodický postup „Posouzení vlivu na navrhované stavby, činnosti nebo změny využití na krajinný ráz“, ČVUT 
Praha, Vorel a kol.,2004. 

Článek 4
Podklady k  posuzování ohledu záměru výstavby VVE z pohledu zákona

Rozhodnutí orgánu ochrany přírody (OOP) musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci (zákon č.71/1967 Sb., 
o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) § 3 odst. 4). Proto je potřebné, aby 
k hodnocení záměru výstavby VVE využil OOP všechny nezbytné a v maximální možné míře i doporučené podklady 
uvedené v pokynu.

4.1. Nezbytné podklady /předkládá investor/ 

1. Podání z kterého musí být patrno kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje (správní řád § 19 odst.2). 
2. Dokumentace pro územní řízení (dle vyhlášky č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona). Jde zejména o:
 přesný popis záměru stavby – kabelové trasy, přesný postup výstavby, technologie, návrh nových přístu-

pových komunikací, atd.;
 typy pozemků a přesné místo stavby vyznačené ve vhodných mapových podkladech v měřítku 1: 10 000, 

katastrální mapě atp.; 
3. Vizualizace VVE v krajině včetně tras nadzemního elektrického vedení k vymezení dotčeného krajinného pro-

storu. Ke stanovení okruhů potenciální viditelnosti (okruh silné viditelnosti a okruh zřetelné viditelnosti) doloží 
investor min. ve dvou různých vzdálenostech vizualizaci záměru (např. 2-5 a 10km). 

4. Stanovisko dle zákona č.100/2001 Sb., o posouzení vlivu stavby na životní prostředí nebo závěr zjišťovacího 
řízení v případě, že bylo posuzování záměru ukončeno již ve fázi zjišťovacího řízení. 

5. Biologické hodnocení dle § 67 zákona, zpracované autorizovanými osobami dle zákona § 45i odst. 3, a to tehdy, 
pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody v případě, že hodnocení provedené podle zákona 
100/2001 Sb. svým rozsahem a kvalitou neodpovídá požadavkům daným § 18 vyhl. č. 395/92 Sb. 

4.2. Doporučené podklady 

1. Přílohy metodického pokynu č.1 – mapa území vhodných pro umístění větrných elektráren – jedná se o vyzna-
čené území s významným klimatologickým potenciálem a překryvem střetů s ochranou přírody a příloha č.4 
– mapa prostorového rozložení výkonu větru (W/m2) nad územím ČR ve výšce 40 m nad povrchem, která více 
upřesňuje vymezení území vhodných pro umístění VVE uvedených v příloze č.1.

2. Koncepce umísťování VVE v rámci samostatných územních celků (krajů, dobrovolných svazků obcí – mikro-
regionů, obcí), kterou může zajistit krajský úřad (příkladem může být koncepce umísťování VVE v Krušných 
horách zadaná KÚ Ústí nad Labem nebo energetická koncepce mikroregionu Frýdlantsko). 
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3. Územně plánovací podklady nebo územně plánovací dokumentace v jejichž rámci je tato problematika řešena 
(viz. připravovaný metodický pokyn MMR a MŽP ke koordinaci řešení VVE v ÚPD a v ÚPP). 

4. Odborné stanovisko. Pokud daný úřad není schopen vlastními silami zhodnotit vliv stavby zejména na krajinný 
ráz, může být posouzení jednotlivé stavby z hlediska ochrany krajinného rázu zpracováváno :
 odbornými organizacemi MŽP – jako např. AOPK, SOP,
 privátním sektorem – např. soudními znalci, vedenými krajskými soudy a

 Ministerstvem spravedlnosti 

Článek 5
Základní postup při posuzování záměru výstavby VVE z pohledu zákona

Obecně je možné zájmy chráněné zákonem uplatňovat již při řešení územního plánu a v rámci procesu EIA a SEA 
a to jak ve fázi zjišťovacího řízení, tak i při tvorbě dokumentace. OOP může doporučit podmínky pro limity území 
popř. doporučit orgánům EIA doplnění podmínek pro všechny fáze stavby, vlastního provozu i pro případné ukončení 
činnosti.

U posuzování umístění staveb do krajiny je vyžadováno dle § 65 zákona dosažení dohody mezi OOP a stavebním úřadem 
(dále jen SÚ). Již v rámci procesu EIA orgán ochrany přírody upozorní investora (na vědomí SÚ) na možnosti dotčení 
dalších zájmů chráněných zákonem. 

5.1 základní postup orgánu ochrany přírody při posuzování záměru výstavby VVE 

Orgán ochrany přírody po obdržení žádosti podle § 12 odst. 2 zákona:

1. V rámci zahájeného správního řízení vyhodnotí obsah podání, které by mělo zahrnovat nezbytné podklady 
pro hodnocení krajinného rázu a případně vyzve investora k doplnění chybějících podkladů; 

2. Vyhodnotí obsah podání z pohledu dalších ustanovení zákona a upozorní jej na případné další povinnosti 
vyplývající z příslušných ustanovení zákona;

3. Po vyhodnocení vydá rozhodnutí (souhlas, souhlas s podmínkami nebo nesouhlas), které náležitě odů-
vodní.

Při hodnocení předloženého záměru je třeba mít dále na paměti tyto skutečnosti: 

OOP by měl při výkonu své činnosti upozornit investora a případně SÚ na nezbytnost splnění dalších povinností (např. 
nutnost opatření si nezbytných výjimek a souhlasů) vyplývajících z ostatních ustanovení zákona. 

Pokud investor má splnit více povinností vůči zákonu, může příslušný OOP, v rámci svých kompetencí, zahájit a vést 
správní řízení dle několika ustanovení zákona najednou, jestliže je investorem požádán. 

Postup při vyhodnocování záměru u obcí s rozšířenou působností a správ chráněných krajinných oblastí a NP, je ze 
zákona odlišný (viz. článek 6 a 7).

Ze zákona by měl obecní úřad obce s rozšířenou působností zhodnotit záměr z těchto pohledů a v tomto pořadí:

1. Vyhodnocení snížení estetických a přírodních hodnot dochované krajiny plánovanou výstavbou VVE (§12 
odst. 1- KR)

2. Vyhodnocení ovlivnění ekologicko stabilizační funkce lokality (§4 odst. 2 – VKP, §4 odst. 1 – ÚSES)
3. Posouzení významu zasaženého biotopu z hlediska zachování diverzity krajiny (jde o takovou lokalitu, 

která např. není VKP ze zákona ani registrovaný nebo není součástí ÚSES).
4. Vyhodnocení záměru z hlediska obecné a zvláštní druhové ochrany. 

O vyhodnocení všech aspektů musí být informován investor i stavební úřad. Podrobněji o zhodnocení jednotlivých 
aspektů je uvedeno v článku č.8
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Článek 6
Postup při vyhodnocování záměru stavby VVE u obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností

Ze zákona by měl obecní úřad obce  s rozšířenou působností zhodnotit záměr z těchto pohledů a v tomto pořadí:

1. Vyhodnocení  snížení   estetických a přírodních hodnot  dochované krajiny plánovanou  výstavbou  
 VVE  (§12 odst. 1- KR)
2. Vyhodnocení ovlivnění ekologicko stabilizační funkce lokality (§4 odst. 2 – VKP, §4 odst. 1  
 – ÚSES)
3. Posouzení významu zasaženého  biotopu z hlediska zachování diverzity krajiny (jde o takovou lokalitu,  
 která  např. není VKP ze zákona ani registrovaný nebo není součástí ÚSES).
4. Vyhodnocení záměru z hlediska obecné a zvláštní druhové ochrany.  

O vyhodnocení všech aspektů musí být informován investor i stavební úřad. Podrobněji o zhodnocení jednotlivých 
aspektů  je uvedeno v článku č.8

Článek 7
Postup při vyhodnocování záměru stavby VVE u správ chráněných krajinných 
oblastí a národních parků

Ačkoliv je metodický pokyn určen pro celé území ČR, MŽP nepředpokládá, že do roku 2010 bude nutné, k naplněné 
cílů stanovených Státní energetickou koncepcí, stavět VVE ve zvláště chráněných územích. Pokud by přece jen 
k ojedinělým záměrům na umístění VVE došlo, je nezbytné posuzovat každý záměr jednotlivě i s ohledem na následující 
skutečnosti: 

1) Posouzení vlivu na základní a bližší ochranné podmínky NP a CHKO (§16, §26, §44)

 NP – území celého NP /§ 16 odst. 1, písm. a), d), k), o)/, území 1. zóny NP /§ 16 odst. 
2, písm. a), b), c)/

 CHKO – území 1. zóny CHKO /26 odst. 2, písm. a)/, území 1. a 2. zóny CHKO /§ 26 
odst. 3, písm. a)/, území celé CHKO /§ 26 odst. 1, písm. d)/

 NP a CHKO – § 44
2) Posouzení vlivu na obecnou a zvláštní druhovou ochranu (viz článek č.8).
3) Posouzení vlivu na ekologicko stabilizační funkce (§ 4 odst. 2 se uplatní pouze v případě, že potřebnou 
ochranu nezajistí základní a bližší ochranné podmínky ZCHÚ, § 4 odst. 1 – ÚSES).
4) Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může 
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek podle § 45h a 45i 
zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Správy NP a CHKO na území NP a CHKO a jejich ochranných 
pásem vydávají stanoviska podle § 45i odst. 1 a ukládají kompenzační opatření podle § 45i odst. 11. Správy 
NP ve své územní působnosti a správy CHKO na ostatním území ČR vydávají souhlas podle § 45e odst. 2 
v ptačích oblastech, na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR nebo NPP.

O vyhodnocení všech aspektů musí být informován jak investor tak i stavební úřad.

Článek 8
Vybrané aspekty k vyhodnocení záměru z hlediska zájmů chráněných zákonem

Míra vlivů na zájmy chráněné státem se bude lišit v závislosti na:

1) lokalitě k umístění VVE 
2) počtu umísťovaných VVE
3) technickém provedení VVE
4) způsobu výstavby VVE
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8.1. Hodnocení lokality k umísťování VVE

Při hodnocení záměru výstavby VVE by měl OOP určit a popř. vyčlenit citlivá a nevhodná území pro výstavbu VVE z po-
hledu ochrany přírody a krajiny. Na nevhodných lokalitách, kde je přednostně veřejným zájmem ochrana přírody a krajiny, 
by OOP neměl tyto stavby akceptovat. Území vhodná pro umístění VVE, vymezuje ve větším měřítku i mapová příloha 
v metodickém pokynu. Na této mapě jsou vyznačena území s významným klimatologickým potenciálem a území významná 
z pohledu ochrany přírody. Míra překryvu vyznačuje závažnost střetů s ochranou přírody. V tabulkovém podkladu v příloze 
č.2 je dále uvedeno procentuální vyměření ploch překryvu, které přesněji specifikuje vyznačená území. V příloze č.3 je pak 
uveden paragrafový výčet dotčení zájmů v ochraně přírody při stavbách VVE s přehledem vydávaných správních aktů. Je 
nutné však upozornit na to, že mapa je zpracována pouze ve velkém měřítku a slouží k orientaci příslušného OOP. Proto ke 
každému záměru výstavby VVE musí OOP provést podrobnější posouzení ovlivnění dané lokality stavbou VVE. 

Lokalita se hodnotí jednak :
1. z pohledu vizuálního (modelové vizualizace – včlenění do krajiny, světelné diskové efekty) – zejména se 

týká ochrany krajinného rázu
2. z pohledu hlukového ovlivnění – zejména se týká obecné a zvláštní druhové ochrany
3. z pohledu záboru dané lokality a negativních jevů spojených se změnou prostředí vyvolané stavbou a pro-

vozem VVE (rozsah skrývky a záboru půdy při stavbě a na příjezdových komunikacích).
8.1.2. Zhodnocení lokality k výstavbě VVE z pohledu ochrany krajinného rázu

Nejcitlivější otázkou z pohledu ovlivnění krajiny stavbami VVE je krajinný ráz. Je nesporné, že realizace VVE představuje nepře-
hlédnutelný zásah do krajinného rázu. VVE dosahují i s vrtulí běžně až sto dvaceti metrů (v některých případech i sto padesáti) 
a jsou vidět na desítky kilometrů. Harmonická krajina je vždy založena na rovnováze lidského působení a přírody a vhodná loka-
lizace může vstup tohoto alternativního zdroje energie do krajiny usměrnit a vytvořit základ k nové kulturní krajině. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu je zaprvé třeba zjistit, zda-li zamýšlená stavba neleží na území přírodního parku. Ten 
ze zákona představuje jedno z nejcitlivějších území v ochraně krajinného rázu a stavba VVE by na takovém místě neměla 
být realizována. Přírodní parky představují krajinu v níž jsou soustředěny významné estetické a přírodní hodnoty a pro jejíž 
zachování byly zřízeny dle § 12 odst.3 zákona. Předmětem jejich ochrany je výhradně ochrana krajinného rázu. 

Posouzení stavby z pohledu § 12 zákona, které se provádí pro účely vydání územního rozhodnutí nebo stavebního 
povolení v rozsahu § 32 odst. 1 a 3 stavebního zákona by mělo především řešit otázku do jaké míry stavba VVE ovlivní 
především významné hodnoty krajinného rázu tj.

• významné krajinné prvky, 
• zvláště chráněná území, 
• kulturní dominanty krajiny, 
• harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině 

K posouzení ovlivnění krajinného rázu stavbou VVE je potřeba odborného hodnocení jako např. odborné stanovisko AOPK, 
vypracovaná koncepce kraje,atd.
V žádosti o odborné posouzení by se měl OOP tedy zaměřit na míru ovlivnění těchto významných hodnot krajinného rázu. 

8.1.3. Zhodnocení lokality k výstavbě VVE z pohledu ochrany VKP 

Je třeba posuzovat lokalitu nejen v místech, kde bude stát VVE, ale také v trase následného elektrického vedení, které 
může být dlouhé i několik kilometrů. Vliv stavebních činností na danou lokalitu (nově zbudovaná příjezdová komunikace 
a elektrické vedení) může být někdy i významnější než samotná stavba VVE. Investor by měl tedy předložit k posouzení 
také navrhované příjezdové cesty a trasy pro elektrická a sdělovací vedení mimo území umístění stavby. 

8.1.4. Zhodnocení lokality k výstavbě VVE z hlediska zachování diverzity krajiny

Při umísťování VVE je nutné respektovat a zachovávat i biotopy, které nejsou VKP ani ÚSES, ale mohou mít z hlediska 
biodiverzity lokální či regionální význam (např. malá mokřadní společenstva, druhově bohaté květnaté louky nebo remízy 
v zemědělské krajině). 

8.1.5. Zhodnocení lokality k výstavbě VVE z pohledu obecné druhové ochrany

Z hlediska obecné ochrany druhů je nejvýraznějším problémem fragmentace krajiny, spojená 
s omezením prostupnosti krajiny (úzce souvisí s bodem 8.2. počtem umísťovaných VVE) a s rizikem 
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možného poškození genofondu. Je nutné respektovat obecnou ochranu rostlin a živočichů, upravenou 
v § 5 zákona a obecnou ochranu druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států 
Evropského společenství (§ 5a). Z výše uvedených důvodů by měl mít OOP pro hodnocení VVE 
základní informace o výskytu a stavu fauny (zejména výskytu ptáků) a flóry na dotčené lokalitě. 

8.1.6. Zhodnocení lokality k výstavbě VVE z pohledu zvláštní druhové ochrany

Při hodnocení záměru je nutné prověřit lokality k umístění VVE a souvisejících staveb zda nezasahují 
do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud by tomu tak bylo, je investor ze zákona 
povinen si zažádat o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek podle § 49 a § 50 výše 
uvedeného zákona. 

8.2. Hodnocení aspektu týkajícího se počtu VVE:

U hodnocení lokality na které má být uskutečněn záměr výstavby farmy VVE je třeba počítat s problémem fragmentace 
krajiny (důsledkem může být např. přerušení biokoridorů v ÚSES) a s omezením prostupnosti krajiny. Nevhodně lokali-
zované farmy VVE mohou ovlivnit migrující ptáky. Při vizualizaci daných staveb je proto třeba počítat se změnou krajiny 
v maximální koncentraci VVE na dané lokalitě, kterou investor popř. více investorů zde zamýšlí v budoucnu postavit, 
pokud jsou tyto záměry známy. 
Doporučené vzdálenosti pro zachování propustnosti krajiny budou uvedeny v připravované metodice MMR a MŽP ke 
koordinaci řešení vysokých větrných elektráren v ÚPD a ÚPP. 

8.3. Hodnocení aspektu týkajícího se technického provedení VVE

Orgán ochrany přírody může vydat souhlas podle § 12 zákona tehdy pokud stavba VVE má takové technické parametry 
a provedení, které berou ohled na významné hodnoty krajinného rázu: 

Technické provedení by mělo být zvoleno takové, aby byly využívány nejmodernější dostupné technologie, které mají 
významně nižší hlučnost, menší rozsah zástavby. 

Transformátorová stanice větrné elektrárny přes 1 MW je umístěna ve sloupu nebo jako doplňková součást sloupu větrné elektrárny.

Nosný sloup rotoru, gondola a rotory větrné elektrárny by měly být navrženy výhradně s antireflexní matnou povrchovou 
úpravou v odstínech světle šedé barvy.

Výstražné značení VVE pro účely leteckého provozu by mělo být navrženo výhradně barevným světelným překážkovým 
značením schváleným ÚCL a v souladu s požadavky ICAO – Annex 14 Úmluvy č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civil-
ním letectví, umístěným na statických částech větrné elektrárny, nestanoví-li obecně platné právní předpisy jinak.

Případné nadzemní elektrické vedení musí být vybaveno ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků 
elektrickým proudem (§ 5a odst. 6 zákona). 

8.4. Hodnocení aspektu týkajícího se způsobu výstavby VVE

Při řízení o vydání souhlasu podle § 12 zákona se doporučuje, aby OOP především ověřil, zda záměr obsahuje následu-
jící opatření k minimalizaci negativních vlivů uvedeného typu záměru na krajinný ráz, nebo aby zajistil jejich splnění 
v podmínkách souhlasu:

1. vedlejší stavby (např. informační centra) ke stavbě VVE jsou umísťovány, pokud je to technicky možné, 
do zastavěného nebo zastavitelného území obce;

2. obslužné komunikace jsou navrženy zpevnit pouze kamenivem (vhodným místním materiálem) či zatrav-
ňovacími deskami a nikoliv nepropustnou povrchovou úpravou. Obslužnou komunikaci s nepropustnou 
úpravou lze připustit pouze v případech, že se prokazatelně stane součástí komunikačního systému okol-
ního území.

3. areál větrné elektrárny mimo hranice zastavitelného území obce není oplocován;

4. na částech větrné elektrárny je vyloučeno umístění reklam nebo reklamních zařízení, s výjimkou technic-
kých informací umístěných u paty stožáru elektrárny na štítku o velikosti do 0,5 m2;
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OOP by měl, zejména z pohledu ochrany krajinného rázu, upozornit SÚ na vhodnost schválení realizace VVE jako 
stavby dočasné na dobu max. 25 let, která by byla vlastníkem odstraněna k poslednímu dni platnosti povolení jejího 
trvání. Po skončení provozu by mělo být v podmínkách rozhodnutí SÚ zajištěno, aby došlo k celkovému odstranění 
stavby až do 50 cm pod úroveň okolního rostlého terénu a následnému zatravnění pozemku.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 2005.

V Praze dne 2005
  RNDr. Libor Ambrozek, v. r.
   ministr životního prostředí

Přílohy:

Příloha č. 1 Území vhodná pro umístění větrných elektráren – rozbor závažnosti střetů s ochranou přírody 
– mapa.

Příloha č. 2 Území vhodná pro umístění větrných elektráren – rozbor střetů se zájmy ochrany přírody a krajiny 
– tabelární část.

Příloha č. 3 Povinnosti orgánů ochrany přírody, které mohou nastat při výstavbě VVE
Příloha č. 4 Prostorové rozložení hustoty výkonu větru nad územím ČR ve výšce 40 m nad povrchem – mapa.

Použité zkratky:

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ČR Česká republika
EIA posuzování vlivů na životní prostředí 
CHKO chráněná krajinná oblast
ICAO mezinárodní organizace pro civilní letectví
km kilometr
KR krajinný ráz
KÚ krajský úřad
MW megawatt
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
NP národní park
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
OOP orgán ochrany přírody
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace
SÚ stavební úřad
SOP Správa ochrany přírody
SEA strategické posuzování životního prostředí
ÚCL Úřad civilního letectví
ÚPD Územně plánovací dokumentace
ÚPP Územně plánovací podklad
ÚSES územní systém ekologické stability
VVE vysoká větrná elektrárna
VKP významný krajinný prvek
ZCHÚ zvláště chráněné území
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Kraje
Kód 

území
Lokalizace

Území 
vhodná 
celkem

z toho plochy 
chráněné

z toho plochy 
nechráněné

km2 km2 % km2 %

Jihomoravský B1 Ždánický les 284,1 21,5 8 262,6 92

B2 Znojemsko 230,1 78,4 34 151,7 66
B3 Jevišovicko 31,5 11,1 35 20,4 65
B4 Strážnicko 50,3 35 70 15,3 30

Jihočeský C1 Novohradské hory 56,8 54,3 95 2,6 5
C2 Jihlavské vrchy 20,9 0 0 20,9 100
C3 Jihlavské vrchy 0,7 0 0 0,7 100

Pardubický E1 Orlické hory 247,1 170,9 69 76,2 31
E2 Orlické hory 34 19,8 58 14,3 42
E3 Orlické hory 0,7 0,1 14 0,6 86
E4 Orlické hory 0,7 0 0 0,7 100
E5 Žďárské vrchy 33,5 7,5 23 25,9 77
E6 Žďárské vrchy 1,4 0 0 1,4 100

Příloha č. 2

Území vhodná pro umístění větrných elektráren  
– rozbor střetů se zájmy ochrany přírody a krajiny

Příloha č. 1

Území vhodná pro umístění větrných elektráren  
– rozbor závažnosti střetů s ochranou přírody
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Kraje
Kód 

území
Lokalizace

Území 
vhodná 
celkem

z toho plochy 
chráněné

z toho plochy 
nechráněné

km2 km2 % km2 %

Královohradecký H1 Krkonoše 218,4 217,6 100 0,8 0
H2 Jíčínsko 193 4,4 2 188,6 98
H3 Krkonoše 89,3 36,3 41 53 59

Vysočina J1 Žďárské vrchy 2043,4 696,1 34 1347,2 66
J2 Jihlavské vrchy 61,9 0,2 1 61,7 99
J3 Náměšť n.O. 8,4 0 0 8,4 100
J4 Jihlavské vrchy 5,5 2,1 38 3,4 62
J5 Náměšť n.O. 1,4 0 0 1,4 100
J6 Náměšť n.O. 1,3 0 0 1,3 100
J7 Náměšť n.O. 2,1 0 2 2 98
J8 Náměšť n.O. 1,3 0 0 1,3 100
J9 Náměšť n.O. 1,3 0 0 1,3 100

Karlovarský K1 Doupovské hory 119,1 118,7 100 0,4 0
K2 Slavkovsko 28,6 27,4 96 1,2 4
K3 Slavkovsko 0,7 0 0 0,7 100

Liberecký L1 Jizerské hory 147,1 133,6 91 13,6 9
L2 Frýdlantsko 27,6 0,2 1 27,4 99
L3 Hrádek nad Nisou 10,7 0 0 10,7 100
L4 Hrádek nad Nisou 2,7 0 0 2,7 100
L5 Úšťecko 2,7 2,4 90 0,3 10
L6 Lužické hory – záp. 0,7 0,7 100 0 0
L7 Krkonoše – záp. 0 0 91 0 9

Olomoucký M1 Hrubý Jeseník 588,2 522,6 89 65,6 11
M2 ČMV – Boskovicko 334,2 39,2 12 295 88
M3 Oderské vrchy 142,4 124,5 87 17,9 13
M4 Drahanské vrchy 69,1 10,5 15 58,6 85
M5 Hrubý Jeseník 11,8 11,8 100 0 0
M6 Jeseník 2,2 2,2 100 0 0
M7 Jeseník 0,7 0,7 100 0 0

Plzeňský P1 Šumava – západ 333,6 333 100 0,6 0
P2 Brdy – jih 133,4 79,1 59 54,3 41
P3 Český les 48,5 48,5 100 0 0
P4 Český les 28 28 100 0 0
P5 Český les 23,1 23 99 0,1 1
P6 Český les 11,5 11,5 100 0 0
P7 Český les 0,7 0,7 100 0 0
P8 Český les 5,5 5,5 100 0 0
P9 Český les 1,6 1,6 100 0 0

Středočeský S1 Rakovnicko 432,3 247,2 57 185,1 43
S2 Hostivicko 127,7 8,7 7 119 93
S3 Českobrodsko 278,2 5,6 2 272,6 98
S4 Brdy – jih 58,2 0 1 58,2 99
S5 Kokořínsko 33 29,4 89 3,6 11
S6 Brdy – jih 0,7 0,7 100 0 0

Moravskoslezský T1 Beskydy – sever 402,4 281,9 70 120,6 30
T2 Příborsko 174,3 64,3 37 110 63
T3 Jeseník 167,4 29,6 18 137,9 82
T4 Oderské vrchy 0,7 0 0 0,7 100
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Příloha č.3 

Povinnosti orgánů ochrany přírody, které mohou nastat při výstavbě VVE

Výstavba VVE se může dotknout mnoha ustanovení uvedených v zákoně. V rámci řízení vedeného podle stavebního 
zákona (zejména řízení o umístění stavby, o povolení stavby, změně využití pozemků apod.) mohou stavební úřady, 
v souvislosti s výstavbou VVE, vyžadovat některé z níže uvedených podkladů. Měly by tak učinit, ve smyslu ustanovení 
§ 65 zákona, po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody. Uvedené podklady by měly být vyžadovány v rozsahu 
odpovídajícím jednotlivým záměrům před vydáním rozhodnutí podle stavebního zákona (územní rozhodnutí, stavební 
povolení, rozhodnutí o změně využití pozemku apod.).

§ 4 odst. 2) a 3) 
– závazná stanoviska k zásahům do významných prvků (VKP)resp. do registrovaných VKP podle odst. 2) 
(Vydává úřad s rozšířenou působností, u registrovaných VKP pověřený OÚ)

– závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních 
melioračních systémů podle odst. 3) 

(Vydává úřad s rozšířenou působností, správy NP nebo CHKO)

§ 8 odst. 1) 
– povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
(Vydává obecní úřad a na územích NP správa NP, v CHKO a v ochranném pásmu NP a CHKO si správy můžou 

rozhodování vyhradit )

§ 12 odst. 2)
– souhlas k umisťování a povolování staveb, případně k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
(Vydává úřad s rozšířenou působností,správy NP nebo CHKO na svých územích)

Kraje
Kód 

území
Lokalizace

Území 
vhodná 
celkem

z toho plochy 
chráněné

z toho plochy 
nechráněné

km2 km2 % km2 %

Ústecký
U1

Krušné hory 
– Abertamy

565,5 307,4 54 258 46

U10 Doupovské hory 0,7 0,7 100 0 0

U2
Krušné hory 
– Moldava

231,6 207,5 90 24,1 10

U3 Lužické hory 481 264,7 55 216,3 45

U4
Č. Středohoří 

– východ
194,3 194,3 100 0 0

U5
Č. Středohoří 

– západ
224,8 176,1 78 48,7 22

U6 Cítovsko 32,5 1 3 31,5 97
U7 Cítovsko 3,2 0 0 3,2 100
U8 Ústecko 17,8 17,7 100 0,1 0
U9 Děčínsko 9,7 9,7 100 0 0

Zlínský Z1 Beskydy – centr. 324,6 320,5 99 4,1 1
Z2 Hulínsko 66,3 0 0 66,3 100
Z3 Bílé Karpaty 25,8 25,8 100 0 0
Z4 Bílé Karpaty 7,6 7,6 100 0 0
Z5 Bílé Karpaty 4,6 0 0 4,6 100
Z6 Bílé Karpaty 0,7 0,6 82 0,1 18

Celkem 9559,2 5081,6 53,2 4477,6 46,8
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odst. 3)
– souhlas ke stanoveným činnostem na území přírodních parků
(Vydává úřad s rozšířenou působností)

§ 37 odst.2) 
– souhlas ke stavební činnosti v ochranných pásmech zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, přírodní rezervace, přírodní památky)
(Vydává MŽP pro NPR a NPP, krajský úřad nebo správy NP a CHKO pro PR a PP)

§ 43 
– povolení výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti a výše uvedená maloplošná 

zvláště chráněná území)
(Vydává vláda ČR pro všechny kategorie ZCHÚ)

§ 44 odst. 1)
– souhlas k umístění, povolení či změně v užívání stavby na území národních parků a chráněných krajinných oblastí (není třeba 

v souvisle zastavěném území obcí ve 4. zóně chráněných krajinných oblastí, pokud má obec schválenou územně plánovací doku-
mentaci se zapracovaným stanoviskem orgánu ochrany přírody k této dokumentaci)

(Vydávají správy NP a CHKO)
 
odst. 2
– souhlas k některým činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území (viz § 14 odst. 2 )
(Vydávají správy NP a CHKO na svých územích a krajské úřady na ostatním území pro PR a PP. Pro NPR a NPP vydává MŽP)

§ 45 b odst. 1) 
– povolení výjimek ze zákazu, který je stanoven pro evropsky významné lokality
(Vydává MŽP)

§ 45 e odst.2) 
– souhlas s činnostmi, stanovenými v nařízení vlády o vymezení ptačí oblasti. Nevyžaduje se u vlastníků resp. nájemců 

pozemků, se kterými orgán ochrany přírody uzavřel smlouvu o způsobu hospodaření
(Vydávají správy NP na svém území nebo správy CHKO na svém i na ostatním území (v těch ptačích oblastech, na 

jejichž území se nachází NP, CHKO nebo NPR resp. NPP), pro zbývající ptačí oblasti ( ve kterých se nenacházejí výše 
uvedené kategorie zvláště chráněných území) krajský úřad.

§ 45g
– podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů
(Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu 

nebo ptačí oblast může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné 
poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast 
určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, 
pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, nestanoví-li § 45i jinak)

§ 45 h odst. 2)
– stavební úřad může vydat rozhodnutí po vydání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., v tomto případě jde o po-

suzování vlivu koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. O povinnosti provést posouzení 
rozhoduje orgán ochrany přírody ve stanovisku vydaném podle § 45 i odst. 1).

§ 45 i, odst. 1)
– návrhy koncepcí nebo záměrů uvedených v § 45 h odst. 1) musí být předloženy orgánu ochrany přírody ke stanovisku 
(Pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti vydávají správy NP a CHKO na svých územích, na ostatním území 

krajský úřad).

§ 49 odst. 1)
– povolení výjimky ze zákazů, stanovených pro zvláště chráněné druhy rostlin, povolování výjimek upravuje § 56 
(Vydávají správy NP a CHKO na svých územích pro ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy. Správy CHKO i na 

ostatním území pro silně a kriticky ohrožené druhy. Krajský úřad na území mimo CHKO a NP pro ohrožené druhy).

§ 50 odst. 2)
– povolení výjimky ze zákazů , stanovených pro zvláště chráněné druhy živočichů
(Vydávají správy NP a CHKO na svých územích pro ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy. Správy CHKO 
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Příloha č. 4

Prostorové rozložení hustoty výkonu větru [W/m2] nad územím ČR  
ve výšce 40m nad povrchem (model VAS/WAsP)

na ostatním území pro silně a kriticky ohrožené druhy. Krajský úřad na území mimo CHKO a NP pro ohrožené 
druhy).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

další významná ustanovení zákona související s výstavbou VVE

§ 65 
– stavební úřad může vydat rozhodnutí pouze po dohodě s orgánem ochrany přírody 
(Stavební úřad by měl požadovat, aby orgán ochrany přírody ve svém vyjádření uvedl všechny povinnosti vyplývající pro 

daný záměr ze zákona č. 114/1992 Sb., Vydávají správy NP a CHKO a rozšířené úřady)

§ 66
– orgán ochrany přírody může rozhodnutím stanovit podmínky pro výkon činnosti, popřípadě činnost ( která by mohla 

nedovoleně změnit obecně i zvláště chráněné části přírody) zakázat.
(Vydávají správy NP a CHKO, krajský úřad, rozšířený úřad, ČIŽP)

§ 67
– orgán ochrany přírody může rozhodnout o nezbytnosti zpracovat biologické hodnocení (povinnost provést přírodovědný 

průzkum vyplývá pro investory ze znění uvedeného ustanovení)
(Vydávají správy NP a CHKO, rozšířený úřad)
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SDĚLENÍ

19.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích 
ministra životního prostředí

č. 11/2005

K rozhodování o udělení předchozího souhlasu dle § 24 odst. 2 horního zákona 

k § 24 odst. 2 a 4 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Základem správní úvahy při rozhodování o udělení předchozího souhlasu by mělo být posouzení potřeby 
dobývání ložiska. Správní úvaha by se neměla omezovat pouze na srovnání žádostí o udělení předchozího 
souhlasu.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 23. března 2005, č.j. M/100321/05, SRK/175/R-1717/05)

Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo podle ustanovení § 24 odst. 2 horního zákona udělilo organizaci 
K. předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru S. pro dobývání výhradního ložiska vyhra-
zeného nerostu (živce) a současně neudělilo předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení téhož dobývacího prostoru 
odvolateli. V odůvodnění ministerstvo konstatovalo, že obě konkurenční žádosti se od sebe odlišují jen minimálně, a po 
posouzení všech podkladů ve smyslu § 24 odst. 4 horního zákona rozhodlo, že žádost organizace K. zaručuje lepší využití 
výhradního ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů. 

Proti tomuto rozhodnutí podala organizace S. rozklad, v němž upozornila, že ministerstvo v rozhodnutí vychází z jedné 
administrativní chyby v její žádosti a dále ze subjektivního pohledu na věc. Je toho názoru, že její návrh dává výrazně 
lepší výchozí pozici pro stanovení dobývacího prostoru, než bude mít společnost K.

Podaný rozklad ministr v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 správního řádu předložil k posouzení své zvláštní (roz-
kladové) komisi a s přihlédnutím k jejímu návrhu rozhodnutí změnil tak, že předchozí souhlas k podání návrhu na stano-
vení dobývacího prostoru S. pro dobývání výhradního ložiska vyhrazeného nerostu se podle § 24 odstavce 2 horního 
zákona neuděluje ani jednomu z žadatelů.

Z odůvodnění: 

Považuji za nutné zdůraznit, že na udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru 
podle ustanovení § 24 odst. 2 horního zákona není právní nárok. Ani horní zákon ani existence výhradního ložiska 
sama o sobě takový právní nárok nezakládá. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 horního zákona jsou ložiska vyhrazených 
nerostů nerostným bohatstvím, které je, nachází-li se na území České republiky, ve vlastnictví České republiky. Je tedy 
zcela na úvaze správního orgánu, zda předchozí souhlas udělí či ne. Základem správní úvahy při rozhodování o udělení 
předchozího souhlasu by mělo být posouzení potřeby dobývání ložiska. Správní úvaha by se neměla omezovat pouze na 
srovnání žádostí o udělení předchozího souhlasu.

V posuzovaném případě jsem přihlédl především k aktuální situaci těžby živcové suroviny a poptávce po této surovině 
na trhu. V současnosti působí na trhu několik organizací, které se zabývají těžbou živcové suroviny, přičemž převážná 
část produkce těchto organizací je skladována v deponiích. Po živcové surovině není totiž pro její kvalitativní parametry 
na trhu poptávka. Obě žádosti tyto skutečnosti zohledňují, a to tak, že žádost odvolatele je postavena na pozvolném 
dobývání suroviny v takovém rozsahu, který je možný umístit na trhu, bez nutnosti většího skladování natěžené suroviny; 
žádost organizace K. naproti tomu preferuje rychlé vytěžení a dlouhodobé skladování suroviny. Oba předložené způsoby 
těžby živcové suroviny by však znamenaly nadměrnou zátěž předmětného území. Takový zásah do území a krajiny 
přitom není nutný vzhledem k již natěžené živcové surovině, která je pro její minimální odbyt v dostatečném množství 
skladována v deponiích. Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dalšího dobývacího prostoru pro dobývání této 
suroviny by bylo v rozporu se zájmy na ochraně přírodních, kulturních a krajinných hodnot. V rozporu by bylo i se 
samotným účelem horního zákona, tedy zajištěním ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství. Proto na 
základě komplexního posouzení využitelnosti živcové suroviny považuji udělení předchozího souhlasu ke stanovení 
dalšího dobývacího prostoru pro danou surovinu za nežádoucí.
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č. 12/2005

K ověřování odborné způsobilosti podle zákona o geologických pracích 

k § 3 odst. 4 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení § 3 odst. 4 zákona o geologických pracích nelze vykládat tak, že prominutí nesplnění podmínky se 
vztahuje k oboru vysokoškolského vzdělání, tj. že neprominutelnou podmínkou je vysokoškolské vzdělání a pro-
minout lze pouze absenci geologického směru. Za zákonem stanovených podmínek lze přiznat splnění požadavků 
na odbornou způsobilost i osobě, která nemá vysokoškolské vzdělání vůbec. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 18. dubna 2005, č.j. M/100453/05, SRK/243/R-1719/05)

Pan E.H. (dále jen „odvolatel“) požádal ministerstvo o ověření odborné způsobilosti podle vyhlášky ministerstva  
č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v oboru inženýrská geologie. Odvolatel předložil požadované doklady včetně dokladů 
o středoškolském vzdělání a odborné praxi. Odvolatel byl již dříve držitelem osvědčení odborné způsobilosti ve smyslu 
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění platném k 19. 3. 1991, s platností na dobu 5 let.

Ministerstvo žádosti odvolatele o ověření odborné způsobilosti nevyhovělo. Rozhodnutí odůvodnilo absencí 
vysokoškolského vzdělání geologického směru s  odkazem na novelu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), která nabyla účinnosti dnem 1. 5. 2004.

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel včasný rozklad, v němž poukazuje na dlouholetou praxi v oboru inženýrská 
geologie, s tím, že v daném případě lze aplikovat ustanovení § 3 odst. 4 zákona o geologických pracích, které stanoví, 
že u žadatelů s více než desetiletou odbornou praxí může v odůvodněných případech ministerstvo prominout nesplnění 
podmínky vysokoškolského vzdělání geologického směru.

Rozklad odvolatele ministr v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 správního řádu předložil spolu se spisovým materiálem 
k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi a s přihlédnutím k jejímu návrhu rozkladem napadené rozhodnutí zrušil 
a věc vrátil správnímu orgánu, který je vydal, k novému projednání a rozhodnutí.

Z odůvodnění: 

K 1. 5. 2004 novelizovaný zákon o geologických pracích v ustanovení § 3 odst. 4 požaduje pro přiznání odborné způsobilosti 
vysokoškolské vzdělání geologického směru, odbornou praxi v oboru minimálně tři roky, zahrnující podíl na řešení geo-
logických úkolů, odbornou úroveň dosavadních prací, složení zkoušky ze znalostí potřebných předpisů a bezúhonnost. Jedním 
z požadavků pro přiznání odborné způsobilosti podle platné právní úpravy je tedy vysokoškolské vzdělání geologického směru. 
Avšak podle věty druhé téhož odstavce u žadatelů s více než desetiletou odbornou praxí může ministerstvo v odůvodněných 
případech prominout nesplnění této podmínky. Tato zákonná výjimka se dotýká právě odvolatele, neboť ten nedosáhl 
vysokoškolského vzdělání, ale působí v oboru inženýrská geologie již několik let. Ministerstvo se však ve svém rozhodnutí 
možností prominout nesplnění podmínky vysokoškolského vzdělání nezabývalo a omezilo se na pouhé konstatování, že žadatel 
neprokázal požadované vysokoškolské vzdělání geologického směru. Citované ustanovení § 3 odst. 4 zákona o geologických 
pracích však nelze vykládat tak, že prominutí nesplnění podmínky se vztahuje k oboru vysokoškolského vzdělání, tj. že 
neprominutelnou podmínkou je vysokoškolské vzdělání a prominout lze pouze absenci geologického směru. Za zákonem 
stanovených podmínek lze přiznat splnění požadavků na odbornou způsobilost i osobě, která nemá vysokoškolské vzdělání 
vůbec. Je sice sporné, zda se správní orgán musí možností prominutí nesplnění podmínky vzdělání zabývat „ex offo“, ovšem 
za situace, kdy žadatel o prominutí požádal v řízení o rozkladu, nelze tuto otázku pominout. 

č. 13/2005

K využívání odpadů pro terénní úpravy či rekultivace 

k § 14 odst. 1 a 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

I. Ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech je bez dalšího prakticky aplikováno jen pro použití vytěžených 
zemin a hlušin, kde existuje předpoklad příhodných mechanických a fyzikálních vlastností. Bez dalšího ho nelze 
aplikovat pro ukládání neupravených cihel, betonu, směsného stavebního a demoličního odpadu apod.



29

II. Využívat odpady pro terénní úpravy či rekultivace lze bez prokázání, že tento odpad splňuje požadavky na 
suroviny v tomto zařízení běžně používané, pouze v zařízení, k jehož provozování byl vydán souhlas podle § 14 
odst. 1 zákona o odpadech. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 23. března 2005, č.j. M/100326/05, SRK/174/R-1708/05)

Společnost SK (dále jen „odvolatel“) prováděla terénní úpravy, rekultivace a zalesnění pozemků v k.ú. B. Místním 
šetřením Česká inspekce životního prostředí zjistila, že odvolatel nakládá s odpady v rozporu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 
a zahájila správní řízení o uložení pokuty. Po provedeném správním řízení uložila ČIŽP rozhodnutím odvolateli pokutu 
za nesplnění podmínek § 12 odst. 3 zákona o odpadech při převzetí odpadu a pokutu za porušení povinnosti podle § 14 
odst. 1 téhož zákona provozovat zařízení k využívání odpadů pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu. 

Proti rozhodnutí ČIŽP podal odvolatel po uplynutí zákonné lhůty odvolání, které ministerstvo zamítlo jako opožděné. Námitky 
v odvolání neodůvodňovaly obnovu řízení anebo změnu či zrušení prvoinstančního rozhodnutí. Ministerstvo však přezkoumalo 
rozhodnutí ČIŽP z vlastního podnětu a v mimoodvolacím řízení dle § 65 odst. 2 správního řádu rozhodnutí ČIŽP změnilo, neboť 
skutky, za něž byly samostatně uloženy pokuty, se vyznačovaly jednočinným souběhem. Rozkladem napadeným rozhodnutím 
ministerstvo změnilo rozhodnutí ČIŽP tak, že zrušilo pokutu uloženou za porušení ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 
Pokutu za porušení povinnosti podle ustanovení § 14 odst. 1 téhož zákona ponechalo v nezměněné výši. 

Proti rozhodnutí ministerstva podal odvolatel rozklad, v němž namítal, že terénní úpravy a rekultivace jsou zařízeními ve smyslu 
§ 14 odst. 2 zákona o odpadech, nevyžadují tedy souhlas příslušného krajského úřadu dle § 14 odst. 1 téhož zákona. Upozorňuje, 
že provoz předmětného zařízení vycházel z rozhodnutí Stavebního úřadu T., která byla vydána jako rozhodnutí o využití území pro 
terénní úpravy pozemku s navýšením a urovnáním terénu. Domnívá se, že materiály vyjmenované v rozhodnutí stavebního úřadu 
lze chápat jako materiály splňující požadavky vstupních surovin ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Odvolatel si nechal 
pro podporu svého názoru zpracovat znalecký posudek soudním znalcem v oboru životního prostředí. 

Ministr rozklad předložil spolu se spisovým materiálem k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi a s přihlédnutím 
k jejímu návrhu rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Z odůvodnění: 

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech provoz každého zařízení na využívání odpadu podléhá souhlasu 
příslušného krajského úřadu. Souhlas není třeba pouze k provozu zařízení, která nejsou podle zákona o odpadech určena 
k nakládání s odpady, a to za předpokladu, že v nich jsou využívány pouze odpady, které splňují požadavky na vstupní 
suroviny (§ 14 odst. 2 zákona o odpadech). Aplikace tohoto ustanovení je možná pouze za předpokladu splnění dvou 
základních podmínek. Za prvé by se mělo jednat o zařízení, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání 
s odpady, a za druhé v nich lze využívat pouze takové odpady, u kterých se prokáže, že splňují požadavky stanovené pro 
vstupní suroviny. Tyto podmínky v posuzované věci naplněny nebyly. 

V daném případě je činnost odvolatele nepochybně využíváním odpadů na povrchu terénu ve smyslu ustanovení § 10 
písm. k) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pojem „zařízení“ užitý v § 14 zákona o odpadech 
je definován ustanovením § 4 písm. e) zákona o odpadech jako technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Odvolatel 
tedy provozuje zařízení k využívání odpadů, k čemuž je nezbytný souhlas k provozování tohoto zařízení ve smyslu ustano-
vení § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Odpad využívaný odvolatelem nadto nesplňuje ani druhou podmínku § 14 odst. 2 
zákona o odpadech. Toto ustanovení je bez dalšího prakticky aplikováno jen pro použití vytěžených zemin a hlušin, kde 
existuje předpoklad příhodných mechanických a fyzikálních vlastností. Bez dalšího ho nelze aplikovat pro ukládání neu-
pravených cihel, betonu, směsného stavebního a demoličního odpadu apod., které k rekultivaci odvolatel využíval. Tyto 
odpady by splňovaly požadavky stanovené pro vstupní suroviny až po prokázání souladu s požadavky všech relevantních 
předpisů na kvalitu materiálu pro rekultivace, jak je podrobně uvedeno v rozhodnutí ministerstva. Využívat odpady pro teré-
nní úpravy či rekultivace lze bez prokázání, že tento odpad splňuje požadavky na suroviny v tomto zařízení běžně používané, 
pouze v zařízení, k jehož provozování byl vydán souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. 

č. 14/2005

Dodatečný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů
Vztah řízení o výjimce dle § 56 a řízení o souhlasu dle § 44 zákona č. 114/1992 Sb. 

k §§ 44 a 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k § 62 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
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I. Za novou skutečnost nebo důkaz ve smyslu § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu nelze považovat skutečnosti 
nastalé, resp. důkazy opatřené až po proběhlém správním řízení ukončeném pravomocným rozhodnutím. 

II. To, že se dodatečně objevily některé druhy zvláště chráněných druhů živočichů – ptáků, jež jsou předmětem 
jiného řízení, řízení o výjimce dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., nemá na pravomocné rozhodnutí o souhlasu dle  
§ 44 zákona č. 114/1992 Sb. vliv. Řízení o souhlasu podle ustanovení § 44 zákona a řízení o povolení výjimky podle 
ustanovení § 56 zákona se navzájem nepodmiňují. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 23. března 2005, č.j. M/100323/05, SRK/176/R-1705/05)

Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo podle § 63 odst. 1 správního řádu k návrhu občanského 
sdružení D.Z. (dále jen „navrhovatel“) nepovolilo obnovu správního řízení pravomocně ukončeného rozhodnutím 
ministerstva, kterým došlo k zamítnutí odvolání navrhovatele a občanského sdružení H.D. proti rozhodnutí Správy 
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Š., jímž byl žadateli M. HV-B podle ustanovení § 44 a § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), udělen souhlas 
s umístěním stavby. Návrh na obnovu řízení směřoval pouze proti rozhodnutí vydanému podle § 44 odst. 1 zákona 
a uplatňoval důvod obnovy podle § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu. Za nové skutečnosti, které mohly mít pod-
statný vliv na rozhodnutí o souhlasu a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení, považoval 
navrhovatel mj. to, že v průběhu povolovacích řízení na stavbu vyhlídkové věže nebylo známo, že turistické trasy 
vedoucí na vrchol B. procházejí unikátními ornitologickými stanovišti, na nichž se nachází řada zvláště chráněných 
živočichů náležejících i do kategorie kriticky ohrožených druhů. 

Naplnění uplatněného důvodu obnovy ministerstvo neshledalo. V odůvodnění rozhodnutí argumentovalo tím, že 
za nové důkazy a skutečnosti se považují takové, které byly jak správnímu orgánu, tak i účastníkům řízení v době 
správního řízení neznámé, ačkoliv v té době reálně existovaly. Podle názoru ministerstva v době správního řízení 
o souhlasu se zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů na území NPR zřejmě vyskytovaly, ale jejich četnost 
a lokalizace byly zjištěny a popsány až v jarních a letních měsících roku 2004. Ministerstvo v tomto bodě uzavřelo, 
že důkazy předkládané navrhovatelem o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin na vrcholu B. a podél 
přístupových cest zachycují současný stav a v průběhu předmětného správního řízení, tj. na přelomu let 2002-2003 
neexistovaly. Podle mínění ministerstva nebyla naplněna ani podmínka, že nové skutečnosti a důkazy by mohly 
mít podstatný vliv na rozhodnutí, jelikož souhlas dle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je prostředkem ochrany 
územní, nikoli ochrany druhové, a dále dovodilo, že rozhodnutí o druhové ochraně není ve vztahu k ochraně územní 
rozhodnutím o předběžné otázce. 

Proti rozhodnutí ministerstva podal navrhovatel včasný rozklad, v němž mj. namítá, že ohledně vztahu druhové 
a územní ochrany došel správní orgán k závěrům, které nemají zákonnou oporu, jelikož řízení dle § 44 a dle § 56 zákona 
spolu věcně souvisejí, přičemž ministerstvo se v rozhodnutí nevypořádalo s tím, co je předmětem řízení dle § 44 zákona. 
Dle jeho názoru správní orgán rovněž ignoroval skutečnost, že v rámci řízení o obnově podle správního řádu je třeba 
použít podpůrně řízení o změně vydaného rozhodnutí dle § 84 zákona. 

Podaný rozklad ministr v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 správního řádu předložil k posouzení své zvláštní (roz-
kladové) komisi a s přihlédnutím k jejímu návrhu rozklad zamítl a jím napadené rozhodnutí potvrdil. 

Z odůvodnění: 

Za novou skutečnost nebo důkaz ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu nelze považovat 
skutečnosti nastalé, resp. důkazy opatřené až po proběhlém správním řízení ukončeném pravomocným rozhod-
nutím. V daném případě důkazy předkládané navrhovatelem, kterými má být doložen výskyt zvláště chráněných 
druhů živočichů a evropských stanovišť na vrcholu B. a podél přístupových cest v době rozhodování o souhlasu 
podle § 44 zákona v 1. a 2 stupni, tj. na přelomu let 2002-2003, neexistovaly. To, že se dodatečně objevily některé 
druhy zvláště chráněných živočichů – ptáků, jež jsou předmětem jiného řízení, řízení o výjimce podle ustanovení 
§ 56 zákona, nemá na pravomocné rozhodnutí o souhlasu vliv. Řízení o souhlasu podle ustanovení § 44 zákona 
a řízení o povolení výjimky podle ustanovení § 56 zákona se navzájem nepodmiňují. Proto důkazy, na něž se 
navrhovatel odvolává, opatřené v průběhu roku 2004, nemohou být důvodem pro obnovu předmětného řízení 
pravomocně ukončeného dne 7. 4. 2003. 

…
Nepřisvědčuji námitce, že by ministerstvo ohledně vztahu druhové a územní ochrany dospělo k závěrům, které 

nemají oporu v zákoně. Zásadní skutečností v daném případě je udělení výjimky podle ustanovení § 43 zákona 
ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v ustanovení § 29 písm. b), d) 
a h) zákona, k němuž došlo rozhodnutím ministerstva…. Řízení o výjimce ze zvláště chráněných druhů živočichů 
není pro řízení, v němž jde o územní ochranu, předběžnou otázkou; jde o dvě zcela samostatná řízení, vzájemně se 
nepodmiňující, v nichž rozhodují různé orgány ochrany přírody. Skutečnost, že ochrana stanovišť je podle Směrnice 
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o ptácích taktéž územní ochranou, není v daném případě relevantní. K vyhlášení Ptačí oblasti Š., která zahrnuje i k.ú. 
V. pod B., došlo teprve nařízením vlády č. 681 ze dne 8. 12. 2004, tedy více než rok a půl poté, co řízení o souhlasu 
ke stavbě podle ustanovení § 44 zákona bylo pravomocně skončeno. 

V Praze dne 27. dubna 2005

                                                                                                                JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r.
                                                                                                              ředitelka sekretariátu rozkladové komise

20.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě adresy uveřejněné v příloze č. I.12 „Směrnice MŽP č. 2/2005" 
– adresář odboru výkonu státní správy, uveřejněné ve Věstníku MŽP 

– duben 2005, ročník XV, částka 4, str. 42

Odbor výkonu státní správy MŽP pro olomouckou oblast
Třída Kosmonautů 10, 779 00 Olomouc
tel: 585 510 111, fax: 585 415 174

 doc. Ing. Miroslav Hájek Ph.D, v. r.
 ředitel odboru veřejné správy



32

OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníkem EIA 
a dalšími tiskovinami pro rok 2004 zasílejte na adresu

SEVT, a.s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,

tel.: 283 090 352, 283 090 354 
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné titulů

„Věstník & Zpravodaj MŽP“

s přílohami činí 750 Kč

Jednotlivá čísla bude možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Vydává MŽP – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon: 267 121 111   
Vedoucí redaktor: JUDr. Jan Přibyl  Lektoruje: PhDr. Petr Galuška  Aministrace a objednávky: SEVT, a.s., Pekařova 4, 
181 06 Praha 8-Bohnice, tel.: 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz  Roční předplatné titulů 
„Věstník & Zpravodaj MŽP“ s přílohami činí 750 Kč  Sazba Informica  Tisk PeMa Praha  Vychází 12x ročně
MK ČR E 6190 ISSN – tištěná verze 0862-9013 


