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METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

4.
Společný metodický pokyn 

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
a 

Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) 
ke společnému postupu orgánů ochrany přírody a správců vodních toků při 

činnostech souvisejících se správou vodních toků mimo zvláště chráněná území 
(dále jen „ZCHÚ“), Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí 

oblasti (dále jen „PO“).

Úvodní slovo odboru ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostředí 

k materiálu „Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ke společ-
nému postupu orgánů ochrany přírody a správců vodních toků při činnostech souvisejících se správou vodních 
toků mimo zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí 

oblasti (dále jen „PO“).

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo spolu s Ministerstvem zemědělství metodický pokyn týkající se společného 
postupu orgánů ochrany přírody a správců vodních toků při činnostech souvisejících se správou vodních toků. 
Důvodem vzniku tohoto materiálu byly dlouholeté problémy s uplatňováním ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména v souvislosti se zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů.

......................................11

................................................. 20
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Především se jednalo o nejednotný postup obou výše jmenovaných stran při hodnocení závažnosti zásahů do význam-
ných krajinných prvků (dále jen „VKP“) při výkonu činnosti spojené se správou vodních toků. V praxi občas nastávaly 
situace, kdy orgány ochrany přírody ve správním řízení o udělení souhlasu k zásahu do VKP posuzovaly činnosti, které 
ustanovení § 4 odst. 2 zákona nenaplňovaly. Naproti tomu správci vodních toků mnohdy realizovali činnosti, které vedly 
k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce toku, aniž by předem o svém záměru uvědomili orgán ochrany pří-
rody a zajistili si jeho souhlas. 
Druhým okruhem problémů mezi dotčenými stranami byla aplikace § 83 písm. m) vodního zákona o odstraňování povod-
ňových škod. Zejména se jednalo o rozdílné pojetí povodňových škod, kritických míst a jejich stanovování.
Cílem tohoto metodického pokynu bylo tedy odstranit konflikty mezi orgány ochrany přírody a správci vodních toků 
a sjednotit jejich postup. Zpracovávání metodického pokynu bylo náročné, neboť v průběhu jednání se projevila nekom-
patibilita obou legislativních norem a výsledný matriál je tudíž kompromisem ze strany obou resortů a plně nepokrývá 
celou problematiku. Dává však správcům vodních toků a orgánům ochrany přírody základní návod k řešení zásahů do 
VKP.
Ministerstvo životního prostředí nyní začíná připravovat materiál navazující na tento metodický pokyn, který bude po-
drobněji specifikovat hodnocení zásahů do vodních toků z pohledu zákona a bude určen pouze orgánům ochrany pří-
rody. 

Čl. 1
Cíl metodického pokynu

1) Tento metodický pokyn upravuje a sjednocuje postup orgánů státní správy ochrany přírody, vodoprávních úřadů, stát-
ních podniků Povodí, Zemědělské vodohospodářské správy (dále jen „ZVHS“), Lesů ČR, s.p. a Agentury ochrany pří-
rody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) při zajišťování výkonu státní správy, výkonu práv a povinností 
stanovených v ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) v souvislosti se správou vodních toků a to zejména na základě ustanovení § 47 až 50, ustanovení § 55 
odst. 1, ustanovení § 59 a ustanovení § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jejich prováděcími právními předpisy.

2) Při postupu podle tohoto metodického pokynu orgány a organizace podle čl. 2 současně dodržují další povinnosti 
stanovené zákonem (zejména zvláštní územní ochrana, obecná druhová ochrana a zvláštní druhová ochrana, režim EVL 
a PO) a vodním zákonem. 

Čl. 2

Metodický pokyn je určen pro:

1) orgány ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 písm. b), c) a f) zákona (dále jen „OOP“);

2) organizace resortu MŽP [AOPK ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (dále jen „VÚV T.G.M.“)];

3) organizace resortu MZe (státní podniky Povodí, Lesy ČR, s.p., ZVHS).
Čl. 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto metodického pokynu se rozumí:

1) ekologickou stabilitou - schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své při-
rozené vlastnosti a funkce;

2) zásahem do VKP - takové aktivity antropogenního původu, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo 
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce;
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3) náletovými dřevinami ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona - dřeviny vyrostlé samovolně z ná-
letu semen dřevin;

4) kritickým místem ve smyslu ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona - místo v korytě vodního toku, kde hrozí, že 
při případné další povodni dojde k vývoji, který bude znamenat škody na majetku nebo ohrožení lidských životů. 
Například se může jednat o nátrže břehů, poškození vodních děl, zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku, 
vytvoření nového koryta vodního toku, zanesené a neprůtočné propustky, lávky a mostky;

5) povodňovou prohlídkou - činnost povodňových orgánů ve spolupráci se správci vodních toků a dalšími subjekty 
v době po povodni ke zjištění stavu koryt vodních toků, vodních děl, záplavových území a nemovitostí v nich za 
účelem vyhledání povodňových škod a závad, které by mohly zvýšit nebezpečí další povodně nebo její škodlivé ná-
sledky; 

6) povodňovými škodami podle ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona - škody uvedené v protokolu z povodňové 
prohlídky nebo ze šetření podle článku 7, které vznikly účinky povodňového průtoku. Povodňové škody se mohou 
vyskytnout:

 a) v korytech vodních toků

  1) ve dně koryta toku – podélnou erozí způsobené vymílání dna a snížení nebo zvyšování úrovně dna,
  2) na březích koryta toku – podemílání paty svahu břehu boční erozí, tvorba výmolů a břehových nátrží zasa-

hujících do pobřežních pozemků.

 b) na vodních dílech v korytě vodního toku

  1) zanášení vodních děl vzdouvajících a akumulujících vodu splaveninami a plaveninami, 
  2) poškození vodních děl.

 c) na jiných stavbách, nemovitostech a zařízeních.

Čl. 4
Zásah do VKP

(k § 4 odst. 2 zákona)

Zásahy do VKP, které vyžadují závazné stanovisko OOP podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, nejde-li o plnění povin-
ností správců vodních toků dle ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona, uvádí příkladným výčtem zákon a dále se ze-
jména jedná o:

1) odstraňování nánosů z koryt ve všech přirozených úsecích vodního toku;

2) stabilizaci poškozených břehů (břehových nátrží) a dnových výmolů ve všech přirozených úsecích vodních toků;

3) napřímení nebo přeložku koryta vodního toku.

Čl. 5
Postup správců vodních toků 

1) Žadatel doloží každou žádost stručným popisem zamýšlených činností, které jsou zásahy do VKP, specifikací místa 
(vodní tok, říční kilometr, katastrální území, parcelní číslo), zdůvodněním prováděných činností, popisem stavu ko-
ryta vodního toku (podélný i příčný profil), části údolní nivy, břehového porostu před prováděním činností.

2) Pokud se bude jednat o změnu stávajících vodních děl, zejména staveb, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta 
vodních toků [§ 55 odst.1 písm. b) vodního zákona], bude žádost doložena údaji o původních projektovaných kapa-
citách vodního díla, má-li je žadatel k dispozici. Vzor žádosti je uveden v příloze.
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3) Správce vodního toku v případě činností, u kterých si není jistý dopadem na VKP, požádá OOP o konzultaci k plá-
nované činnosti, popř. o uskutečnění  pochůzky na dotčenou lokalitu. OOP musí sdělit buď v zápise z konzultace, 
popř. pochůzky nebo následně písemnou formou ve lhůtě dohodnuté v zápise z konzultace, popř. pochůzky, zda tato 
činnost vyžaduje závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona. Správce vodního toku takto postupuje ze-
jména při:

 a) odstraňování nánosů z přirozených koryt vodních toků v současně zastavěném území obcí nebo bezprostředně  
pod zástavbou snižující průtočnost profilu, nevhodně usměrňující proud vody, který ohrožuje funkci a stabilitu sta-
veb a zařízení umístěných v korytě nebo při jeho břehu (komunikace, elektrické vedení, produktovody apod.);

 b) stabilizaci poškozených břehů (břehových nátrží) a dnových výmolů v současně zastavěném území obcí k zajištění 
neškodného odtoku vody s výjimkou bezprostředního ohrožení majetku a osob;

 c) stabilizaci poškozených břehů (břehových nátrží) a dnových výmolů mimo zastavěná území obcí;

 d) redukci břehového porostu ve smyslu vyhlášky č. 470/2001 Sb. správcem vodního toku v takovém rozsahu, který 
může negativně ovlivnit ekosystém vodního toku;

 e) zaplňování prohlubní na pozemcích přilehlých ke korytu vodního toku nánosy či jejich ponechání na březích koryt 
vodních toků.

Čl. 6
Postup OOP

1) OOP bude vždy posuzovat vliv na biologické i geomorfologické charakteristiky lokality, kde má být činnost realizo-
vána, a následně její dopady na biodiverzitu a ekologickou stabilitu VKP. 

2) V případě, že bude OOP požádán o konzultaci, popř. o pochůzku na dotčenou lokalitu, může si přizvat AOPK ČR.

3) OOP při vydávání závazného stanoviska přihlíží k územnímu systému ekologické stability podle platných územních 
plánů, popř. též k uskutečněným revitalizacím podle Programu péče o krajinu a Programu revitalizace říčních sys-
témů.

4) Místně příslušné středisko AOPK ČR bude nápomocno a poskytne veškeré dostupné údaje pro zpracování pod-
kladu pro vydání závazného stanoviska OOP a bude nápomocno OOP i správcům vodních toků v případech dle čl. 5 
odst. 3.

5) V problematice kácení břehového porostu ve smyslu vyhlášky č. 470/2001 Sb. správcem vodního toku v takovém 
rozsahu, který může negativně ovlivnit ekosystém vodního toku, je nezbytná součinnost obecních úřadů a obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností v souvislosti s ustanovením § 4 a ustanovením § 8 zákona.

Čl. 7
Součinnost správců vodních toků a OOP  

v rámci § 83 písm. m) vodního zákona

1) Při plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona oznámí zahájení těchto činností 
správce vodního toku 10 pracovních dní předem příslušnému OOP. Po ohlášení odstraňování povodňových škod 
správcem vodního toku si OOP zkontroluje rozsah zásahu s protokolem z povodňové prohlídky. OOP si mohou kdy-
koli vyžádat odbornou konzultaci místně příslušného střediska AOPK ČR, které provede šetření ve lhůtě maximálně 
7 dnů od data, kdy byla dotázána OOP. Pro stanovení obsahu oznámení se přiměřeně použije článek 5 odst. 1.
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2) K provádění povodňové prohlídky přizve správce vodního toku OOP, který si může přizvat AOPK ČR nebo ČIŽP. Na 
základě povodňových prohlídek se stanoví nezbytná opatření k odstranění povodňových škod. Tato opatření se  uve-
dou do protokolu.

3) Cílem povodňové prohlídky podle odstavců 1 a 2 tohoto článku je zjištění skutečného stavu koryta vodního toku po 
povodni, zjištění povodňových škod (včetně jejich lokalizace) a návrh opatření k jejich odstranění.

4) V případě, že během povodňové prohlídky bude zjištěno, že navrhovaná opatření k odstranění povodňových škod 
by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, uvede OOP do protokolu ná-
vrh postupu podle zákona.

Čl. 8
Povinnosti správců vodních toků upravené 

vodním zákonem a jejich hodnocení ve smyslu § 4 odst. 2 zákona

Realizace povoleného nakládání s vodami, provozování vodních děl podle platných manipulačních řádů schválených 
podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů, včetně údržby vodních děl, a činností správců vodních 
toků při ochraně před povodněmi ve smyslu ustanovení § 75 vodního zákona nevyžadují závazné stanovisko OOP ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona. Tím není dotčen postup podle ustanovení § 12 vodního zákona.

  

V Praze dne 21. března 2006

RNDr. František Pojer, v.r.
náměstek ministra životního prostředí – ředitel sekce 

V Praze dne 21. března 2006

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., v.r. 
náměstek ministra zemědělství   
sekce lesního a vodního hospodářství 
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Příloha
Vzor žádosti k postupu podle § 4 odst. 2 zákona

1. Název organizace ______________________________________________________________________________

2. Sídlo: ________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

3. Identifikační číslo: ______________________________________________________________________________

4. Název vodního toku: ____________________________________________________________________________

5. Číslo hydrologického pořadí: _____________________________________________________________________

6. Kilometráž vodního  toku (staničení): ______________________________________________________________

7. Název katastrálního území (kde se bude nacházet stavba, zařízení nebo bude konána činnost): _________________

  _____________________________________________________________________________________________

Snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovitostí – v příloze (přehledná situace: měřítko 1:50 000 nebo 1:25 000, 
zákres navrženého opatření).

8. Předpokládaný časový plán činností:    
          Zahájení:_______________

          Ukončení:______________

9. Základní popis činností a cíle (účelu) zamýšleného zásahu

Místo, den        Podpis:

__________________________________       __________________________________
          Jméno, příjmení, funkce
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10.
SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního
prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP uveřejňuje pokračování seznamu autorizovaných osob pro oblast 
posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o osoby, které obdržely autorizaci v období od 1. 3. 2006 do 1. 5. 2006.
Zároveň uveřejňuje změny v údajích autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o os-
oby, které se považují za držitele autorizace od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006 dle § 19, resp. § 24 odst. 1 zákona 100/2001 
Sb., v platném znění a od 1. 3. 2006 do 1. 5. 2006 oznámily změnu údajů.
Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí autorizovaných osob.

 Ing. Jaroslava Honová, v. r.
 ředitelka odboru posuzování vlivů
 na životní prostředí a IPPC

Nové:
Hladká Kateřina Ing., PhD. SUDOP Praha a.s.
Platnost autorizace do: 8.3.2011 Olšanská 1A
Na cihelně 1331    130 80 Praha 3 
28 201 Český Brod tel:  267 094 115
tel: 732 369 388 fax: 267 094 212
  E-mail: katerina.hladka@sudop.cz

Změny:
Anděl Petr RNDr., CSc. EVERNIA, s.r.o.
Platnost autorizace do: 21.3.2011 1. máje 97
Sáňkařská 368 460 01  Liberec 1
460 08  Liberec 19 tel.: 485 228 272, 485 228 206
mobil: 603 212 250 fax: 485 228 206
  e-mail: andel@evernia.cz

Bílý Miroslav Ing., CSc. ECO-BUILDING BRNO, s.r.o.
Platnost autorizace do: 3.4.2011 Příční 29
Revoluční 726 602 00  Brno
666 01  Tišnov tel.: 545 215 375
e-mail: bylim@volny.cz fax: 545 215 374
  e-mail: bily@eco-building.cz

Bouček Zdeněk, Ing., CSc.  ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Platnost autorizace do: 19.4.2011  Nad Kunšovcem 1405/2
Pod Hradbami 10 594 01 Velké Meziříčí
594 01 Velké Meziříčí tel: 566 524 814, 566 521 107
email: boucek@enviroeko.cz fax: 566 524 814
  e-mail: enviroeko@enviroeko.cz
    
Cibulka Jiří Doc., Ing., DrSc. Česká zemědělská univerzita v Praze
Platnost autorizace do: 28.3.2011 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních 
Jánošíkova 1248/7 zdrojů
142 00  Praha 4 Kamýcká 129
tel/fax: 241 725 035 165 21 Praha 6 - Suchdol
e-mail: cibulka@bohem-net.cz tel:  224 382 796
  fax: 234 381 802
  e-mail: cibulka@af.czu.cz
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Drobníčková Hana RNDr. RNDr. Hana Drobníčková
Platnost autorizace do: 8.3.2011 Geologie, EIA
V sídlišti 35   V sídlišti 35
683 01  Rousínov 683 01  Rousínov
tel./fax: 517 371 608 tel./fax: 517 371 608
  
Fencl Jiří Ing., CSc. e-mail: jiri_fencl@volny.cz
Platnost autorizace do: 1.2.2011 
Matjuchinova 1218 
156 00  Praha 
tel.: 257 922 075

Frola František Ing. EGST, s.r.o, Hradec Králové
Platnost autorizace do: 12.4.2011 Všehrdova č. 291 
Štefánikova 314/13 500 02  Hradec Králové 11
500 11  Hradec Králové 11 tel., fax: 495 533 213
tel.: 495 274 697 e-mail: frola@egst.cz
mobil: 732 476 593 

Hammer Václav Ing.   EKOSYSTEM, spol. s r.o.
Platnost autorizace do: 27.4.2011 Podkovářská 6
Uherská 633 190 00 Praha 9
190 00  Praha 9 – Vinoř tel: 266 035 016
mobil: 605 296 107 fax: 266 036 041
  e-mail: hammer@ekosystem.cz
          
Hurt Robert Karel Ing. AQUATIS a.s., pobočka Ostrava
Platnost autorizace do: 28.3.2011 Varenská 49
Pionýrů 829/4 701 00  Ostrava
708 00  Ostrava - Poruba tel: 596 657 206, 595 626 846
tel: 596 911 850 fax: 596 657 207
  mobil: 608 855 076, 721 438 666
  e-mail: karel.hurt@aquatis.cz

Hyžík Jaroslav Prof., Ing. E.I.C., spol. s r.o.
Platnost autorizace do: 21.4.2011 Ecological and Industrial Consulting
U Uranie 15 Modřínová 10
170 00  Praha 7 182 00  Praha 8
tel: 220 876 217 tel: 286 589 061
  fax: 286 581 829
  mobil: 602 279 711
  e-mail: hyzik.eic@gts.cz

Chmelař Jaroslav RNDr. RNDr. Jaroslav Chmelař
Platnost autorizace do: 14.3.2011 Čapkova 1063
Čapkova 1063 592 31  Nové Město na Moravě
592 31  Nové Město na Moravě tel: 566 618 384, 732 279 381
tel/fax: 566 618 384 fax: 566 618 384 
e-mail: chmelarovi@tiscali.cz  e-mail: jaroslav-chmelar@quick.cz

Kovář Roman Ing., Dr. VIA service s.r.o.
Platnost autorizace do: 16.2.2011  Vlastina 23
Kavkazská 1377/7 161 01  Praha 6
101 00  Praha 10 mobil: 606 569 963
  e-mail: via.service@seznam.cz
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Kubát Jiří Ing. DIAMO. s.p. SUL o.z.
Platnost autorizace do: 13.4.2011 ul. 28. října 184
Družstevní 274  261 13 Příbram VII
261 05  Příbram  tel: 318 644 199
mobil: 724 322 283  fax: 318 644 148
  email: kubat@diamo.cz

Macháček Milan RNDr. RNDr. Milan Macháček
Platnost autorizace do: 19.4.2011 EKOEX  JIHLAVA
Za Prachárnou 4723/11 Žižkova 93
586 05 Jihlava 5 586 01 Jihlava
tel: 567 301 434 tel/fax: 567 308 871
  e-mail: ekoex@iol.cz

Müller Pavel Doc., RNDr., CSc. Česká geologická služba, pobočka Brno
Platnost autorizace do: 27.3.2011 Leitnerova 22
Havraní 18  658 69  Brno
618 00  Brno tel:  543 429 246
mobil: 602 789 397 fax: 543 212 370
e-mail: muller51@quick.cz

Novák Václav Mgr. Mgr.V. Novák - Ekologické studie  
Platnost autorizace do: 20.2.2011 a projekty
Hřbitovní 449 Zámecká 42
398 11 Protivín 398 11 Protivín 
tel: 382 252 017 mobil: 724 083 707
 e-mail: vaclav_novak@seznam.cz

Novotný Mojmír Ing.   Transconsult, s.r.o.
Platnost autorizace do: 14.3.2011 Nerudova 37
Wolkerova 935   500 02  Hradec Králové
500 02  Hradec Králové tel.: 495 533 105
tel.: 495 539 215 fax: 495 536 531
  e-mail: novotny@transconsult.cz

Obluk Václav Ing. Lékořicová 166
Platnost autorizace do: 3. 4. 2011 104 00  Praha 10 - Křeslice
Morseova 245  mobil: 604 825 980
109 00  Praha 10 - Petrovice e-mail: vaclav.obluk@volny.cz

Pavelka Tomáš Ing. e-mail: tpavelka@volny.cz
Platnost autorizace do: 22.3.2011 
Opavská 1124 
708 00  Ostrava - Poruba 
mobil: 602 768 126

Pipek Radovan RNDr. GEOVA s.r.o.
Platnost autorizace do: 20.2.2011 Ludvíkova 2
Ludvíkova 210 716 00 Ostrava- Radvanice
735 41  Petřvald tel.: 596 227 549, 596 227 559
tel: 596 541 978 fax: 596 227 549
mobil: 603 261 683 e-mail: geova@seznam.cz

Pištora Jiří Mgr. Ministerstvo financí ČR
Platnost autorizace do: 13.3.2011 Letenská 15
Náměstí 14. října 1/1278 118 10 Praha 1
150 00 Praha 5 e-mail: jiri.pistora@mfcz.cz
tel: 257 329 344
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Říha Martin Ing. arch. Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Platnost autorizace do: 28.3.2011 Hradčanské náměstí 8
Roháčova 266/38 110 00  Praha 1
130 00  Praha 3 tel.: 224 308 275
tel.: 222 591 451 e-mail: riha@urm.mepnet.cz

Simon Ivan Ing. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Platnost autorizace do: 10.3.2011 Divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Řehořova 24 Vyskočilova 3
130 00  Praha 3  140 21  Praha 4
tel.: 222 541 144 tel.: 241 006 920, 602 612 124
mobil: 775 286 767 fax: 241 006 929
  e-mail: simon@egp.cz

Skácel Alexander RNDr., CSc. e-mail: skacel.alex@seznam.cz
Platnost autorizace do: 21.4.2011 mobil: 777 674 897
Průkopnická 24
700 30  Ostrava – Zábřeh

Staněk Ivo RNDr. DHV CR, spol. s r.o.
Platnost autorizace do: 21.2.2011 Černopolní 39
Ibsenova 11 613 00  Brno
638 00  Brno tel.: 545 212 671
tel.: 548 527 341 fax: 545 214 642
  e-mail: ivo.stanek@brn.dhv.cz

Studený Miroslav RNDr. RNDr. Studený Miroslav
Platnost autorizace do: 30.3.2011 Dvořákova 23
Dvořákova 23 779 00  Olomouc
779 00  Olomouc e-mail: studenym@fnol.cz, 
tel: 585 422 770  m.studeny@volny.cz
mobil: 606 710 016, 606 710 951

Šafařík Václav Ing. RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s.r.o.
Platnost autorizace do: 21.3.2011 Vladislav 92
Vladislav 92 675 01  Vladislav
675 01  Vladislav mobil: 603 544 915
tel/fax: 568 888 229, 568 888 729 e-mail: renvodin@centrum.cz

Tovaryš Petr Ing. ENVIROAD s.r.o.
Platnost autorizace do: 10.4.2011 Chelčického 4
Janského 1016   702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
721 00  Ostrava - Svinov tel:  596 114 465
Mobil: 604 280 852 fax: 595 136 817
email: tovarysp@seznam.cz email: p.tovarys@enviroad.cz

Tucauerová Dagmar RNDr. tel: 312 253 299
Platnost autorizace do: 13.4.2011 e-mail: hig.dada@volny.cz
Zahradní 400
273 45 Hřebeč

Vomáčková Marie Ing. e-mail: mvomackova@volny.cz
Platnost autorizace do: 26.4.2011 tel: 381 213 813
5. května 885
391 65 Bechyně
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11.
SDĚLENÍ

odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení 
o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále  § 92 

odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 
Aplikace úředního měření průtoků a proteklých objemů

odpadních vod v oblasti působnosti MŽP ČR
při kontrolní činnosti a kalibraci měřidel

  
1. Zákonné předpisy v oboru metrologie

1.1 Přehled základních právních předpisů pro metrologii

Úkolem podnikatelských subjektů je zajišťování jednotnosti a přesnosti měřidel a měřicích postupů. Základní úkoly 
v této oblasti jsou stanoveny následujícími právními předpisy:
- zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., č. 13/2001 Sb.,
č. 137/2002 Sb. a č. 226/2003 Sb.,
- vyhláškou MPO č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky MPO č. 344/2002 Sb., kterou se         zajišťuje jednotnost a správ-

nost měřidel a měření,
- vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 

typu,
- metodický předpis MPM 13 – 91 pro provádění úředního měření,
- technická norma ČSN ISO 772 Hydrometrická měření – Terminologie (259300),
- technická norma ČSN ISO 748 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech; metoda rychlostního pole (259310),
- technická norma ČSN ISO 2537 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem 

(259321),
- technická norma ČSN ISO 3455 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí s ro-

tačním prvkem v přímých otevřených nádržích (259322).

1.2 Přehled základních právních předpisů  pro stanovení proteklých objemů odpadních vod

 Základní úkoly a postupy v této oblasti jdou stanoveny následujícími právními předpisy:
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
- vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 110/2005 Sb., kterou se provádí zpoplatnění vypouštění odpad-

ních vod do vod povrchových.
 
1.3 Doplňující informační předpisy v oblasti životního prostředí a metrologie

- Věstník Ministerstva životního prostředí,
- Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

2. Terminologie užívaná při zabezpečení návaznosti měřidel a jejich kontroly pro oblast odpadních vod

2.1 Metrologie

Stanovená měřidla (tj. pracovní měřidla  stanovená) jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou (viz vyhláška MPO č. 
345/2002 Sb.) k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam:

a) v závazkových vztazích, například  při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, nebo při určení 
výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy,

b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
c) pro ochranu zdraví,
d) pro ochranu životního prostředí,
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e) pro bezpečnost při práci, 
f) při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Pracovní měřidla  (tj. pracovní měřidla  stanovená) jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.

Ověření stanoveného měřidla potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Doba platnosti 
ověření stanoveného měřidla je stanovená vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb.

Kalibrace pracovního měřidla porovnává jeho metrologické vlastnosti zpravidla s etalonem; není-li etalon k dispozici, 
lze použít  certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel (§9, odst.5 
zákona č. 505/1990 Sb.).
V normě ČSN 01 0115 je uvedena definice termínu měření:
soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny.

Úřední měření je  metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter ve-
řejné listiny. Náležitosti dokladu stanoví MPO vyhláškou.

Autorizovaná metrologická střediska jsou subjekty, které Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-
šebnictví (ÚNMZ) na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel nebo certifikovaných re-
ferenčních materiálů po prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení ČMI a po prověření kvalifi-
kace odpovědných zaměstnanců, která je doložena certifikátem o způsobilosti vydaným akreditovanou osobou nebo 
osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Úřadem. Pro účely autorizace může být využito zjištění prokázaných 
při akreditaci.

2.1 Aplikace zákona o vodách

 Dle § 4 vyhlášky  č. 110/2005 Sb. platí následující ustanovení.

Odst.6 Pokud je jako měřidlo objemu odpadních vod instalováno stanovené měřidlo, podléhá režimu státní me-
trologické kontroly měřidel. Státní metrologickou kontrolu měřidel provádí Český metrologický institut, 
ověřování stanovených měřidel mohou provádět i autorizovaná metrologická střediska.

Odst.7 Kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod provádějí odborně způsobilé osoby 
oprávněné k podnikání pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále „měřicí skupina“). Kontrola za-
hrnuje ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních 
vod.

Odst.9 Pokud je rozdíl naměřeného objemu u kontrolovaného zdroje znečišťování nebo výpusti mezi objemem 
naměřeným ve stejné době znečišťovatelem a měřicí skupinou  u dvou kontrolních měření větší než 10 % 
oproti výsledkům měřicí skupiny, použije se k výpočtu ročních poplatků aritmetický průměr objemů z kon-
trolních měření.

Vysvětlivky k daným pojmům

Rozdíl mezi kalibrací a ověřením
Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda met-
rologických vlastností těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při 
kalibraci se  kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem.

V čem spočívá návaznost
Je to vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům 
prostřednictvím nepřerušovaného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení da-
ného měřidla do  nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

Jak Zákon o metrologii definuje etalon
Etalon měřicí jednotky  anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchování této jednotky nebo stup-
nice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování 
metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.
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Kdy je nutno pracovní měřidlo kalibrovat
Kalibraci podléhají v oblasti odpadních vod pracovní měřidla používaná k fakturačním účelům a prokazování protek-
lých objemů.

Kdo a jak zajišťuje jednotnost a správnost pracovních měřidel
Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich  uživatel kalibrací, není-li pro dané mě-
řidlo vhodnější jiný způsob nebo metoda.

3. Měření průtoků a proteklých objemů odpadních vod v oblasti působnosti MŽP ČR při kontrolní činnosti 
a kalibraci měřidel

V následujících kapitolách je provedeno osvětlení nejdůležitějších pojmů, postupů a požadavků na zajištění funkčně 
i legislativně správného a spolehlivého stanovení průtoku a proteklého objemu vypouštěných odpadních vod. Jedná se 
o otázky, které jsou předmětem nejčastějších dotazů, sporů a zjišťovaných nedostatků v rámci prováděných kontrol.

 V úvodu nutno konstatovat, že obsah tohoto článku je v souladu s novým vodním zákonem č. 254/2001 Sb. (účinnost 
od 1.1.2002) ve znění pozdějších úprav a jeho prováděcí vyhláškou č. 110/2005 Sb. Touto vyhláškou se provádějí usta-
novení  § 91 odst.3, § 92 odst. 2, § 93 odst. 1,  § 94 odst. 1 a § 96 odst.8 výše uvedeného zákona k poplatkům za vypouš-
tění odpadních vod do vod povrchových.

3.1 Rozdělení a náležitosti měřidel pro určení hodnot průtoku a proteklého množství dle platné legislativy 
v oblasti vodního hospodářství

 Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav a jeho prováděcí vyhláška se odvolávají ve věci měření průtoku ze-
jména v technické oblasti na zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho aktualizovaná znění v zákonech č. 119/2000 Sb., 
č. 137/2002 Sb. a č. 226/2003 Sb. Dle tohoto metrologického zákona i ve smyslu pozdějších doplňků lze měřidla spolu 
s nezbytnými pomocnými měřicími zařízeními, která slouží v oblasti dopravy odpadních vod k určení hodnoty průtoku 
a proteklého množství,  rozdělit dle § 3 odst. 1 na :

 - pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla),
 - pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla).
Stanovená pracovní měřidla jsou měřidla, která stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k  povinnému   ově-
řování (s ohledem na jejich význam pro ochranu obchodního styku, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce i ji-
ných veřejných zájmů). Toto ministerstvo zveřejňuje druhový seznam stanovených měřidel ve vyhlášce s uvedením doby 
platnosti ověření jejich jednotlivých druhů (vyhláška MPO č. 345/2002 Sb.).
 
Pracovní měřidla nestanovená jsou měřidla, která nejsou stanovenými měřidly.
 
V konkrétní podobě pro běžnou praxi znečišťovatelů možno uvést, že jediným současným používaným stanoveným 
měřidlem v oblasti dopravy odpadních vod  je indukční (přírubový) průtokoměr na tlakových potrubních okru-
zích. Všechna ostatní dosud užívaná měřidla (měřicí systémy), jak pro tlakové okruhy, tak zejména pro okruhy (kanály 
a stoky) s volnou hladinou, spadají dle zákona č. 505/1990 Sb. v jeho novelizovaném znění do kategorie pracovních mě-
řidel nestanovených.
 
Stanovené měřidlo musí mít platné ověření (platí po určenou dobu platnosti), které vydá metrologický orgán provádějící 
ověření. Ověření provádějí  územně příslušná pracoviště ČMI nebo autorizovaná metrologická střediska pro požadovaný 
výkon na zkušebních tratích, kam je nutné měřidlo objednatelem dopravit.

 Pokud  není dodržován ověřovací cyklus v daných  lhůtách u měřidla, které je ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. stanoveno, 
stává se z hlediska jeho využití pro fakturaci (v případě stanovení úplat pro znečišťovatele) pracovním měřidlem nesta-
noveným. V tomto případě je však nutné dodržení platných zásad pro pracovní měřidla (viz dále).

 Prováděcí vyhláška č. 110/2005 Sb. Ministerstva životního prostředí (MŽP) k naplňování vodního zákona  definuje 
vypočtení objemu vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok z údajů instalovaného měřidla. Měřidlo musí mít:

 a) platné ověření pro stanovená měřidla, nebo 
 b) platnou kalibraci pro pracovní měřidla.
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Převážná  většina  měřidel (jedná se zejména  ve   sledované   oblasti dopravy 
odpadních vod o  okruhy s volnou  hladinou) spadá do kategorie pracovních měřidel (nestanovených). Pod pojmem mě-
řidlo je nutné brát v úvahu instalovaný měřicí systém jako celek. Systém z obecného hlediska může být u okruhu s vol-
nou hladinou tvořen níže uvedenou soustavou a) nebo b) :
 a) vzdouvací objekt (žlab, přeliv, kalibrovaný měrný profil)  +  hloubkoměrná sonda  +  vyhodnocovací jednotka 

včetně softwaru,
 b) rychlostní sonda + tlaková sonda + vyhodnocovací jednotka včetně softwaru.

U tlakového okruhu je měřicí systém tvořen soustavou :
rychlostní sonda + vyhodnocovací jednotka včetně softwaru.

 Rychlostní sonda na tlakovém nebo podtlakovém potrubí se zpravidla skládá z elektromagnetických nebo indukčních 
čidel umístěných z vnější strany obtékaného povrchu válcové vložky.

 V některých případech je vyhodnocovací jednotka nahrazena přímo počítačem nebo řídícím počítačem   ČOV, kde 
jsou zobrazeny a archivovány vykazované hodnoty.

 V jiných případech bývá datový výstup z vyhodnocovací jednotky, která bývá situována v blízkosti měrného profilu, 
propojen s počítačem nebo nejčastěji řídícím počítačem ČOV.  V těchto případech je vždy při kalibraci, posouzení a kon-
trole nutné definovat, který výstup slouží pro vykazování hodnot průtoků a proteklých objemů případně dalších časových 
charakteristik.

 V současné době  nejsou pro užívaná pracovní měřidla (nestanovená) v oblasti měření průtoků přímo určeny kalib-
rační lhůty.

 Dle uvedeného zákona o metrologii si lhůty periodické kalibrace pracovních měřidel stanoví přímo subjekt používa-
jící měřidla (část III, § 9 a § 11 zákona č. 505/1990 Sb. v novelizovaném znění). Kalibraci podléhají pracovní měřidla, 
jejichž používání má vliv na množství a jakost výroby, na ochranu zdraví a bezpečnost životního prostředí, popř. pokud 
jsou používána za okolností, kdy nesprávným měřením mohou být významně poškozeny zájmy organizace nebo ob-
čana.

 Kalibrační lhůty pracovních měřidel definují uživatelé nejlépe v interních metrologických směrnicích daného sub-
jektu. Lhůty vycházejí z doporučení výrobců měřidla nebo jednotlivých částí celého měřicího systému při aplikaci na 
vlastní provozní podmínky v měrném profilu (znečištění, inkrustace, koroze povrchu, teplotní výkyvy).

 Povinnost zajištění platné kalibrace nelze tedy opomíjet či považovat absenci přímo legislativně uvedených kalibrač-
ních lhůt v případech užívaných pracovních měřidel za dostatečný důvod ke klidu pro provozovatele a vykazovatele hod-
not.

 §10  zákona   č.  505/1990  Sb.   o  metrologii  v   jeho    novelizovaném znění 
jednoznačně definuje  povinnosti: 
 „(1) Před uvedením stanovených měřidel do oběhu má jejich výrobce a po provedení opravy těchto měřidel opravce po-
vinnost zajistit jejich prvotní ověření, u ostatních měřidel jejich prvotní kalibraci.

 (2) Prvotní ověření dovážených stanovených měřidel, prvotní kalibraci dovážených etalonů a pracovních měřidel za-
jišťuje jejich uživatel, pokud to již nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem.“
 Poznámka – pojmem měřidlo je zde v našich případech uvažován kompletní měřicí systém vykazující průtok a pro-
teklé množství.

 U protokolů o kalibraci pracovních měřidel (ať prvotní nebo následné) může ve zdůvodněných případech být pouze 
doporučeno jejich platnost časově vystavitelem omezit. Pokud není v protokolu uvedeno časové omezení platnosti ka-
librace, je nutno se řídit výšeuvedenými interními lhůtami pro kalibraci určených pracovních měřidel uživatelského 
subjektu. Pokud vystavitel protokolu o kalibraci (zpravidla autorizovaný subjekt) doporučí časové omezení platnosti 
(mnohdy i velmi krátké), učiní tak s přihlédnutím ke konkrétním provozním podmínkám v daném měrném profilu, agre-
sivitě prostředí a ke konkrétní skladbě měřicího vyhodnocovacího systému. 

 V případě zjištění nedostatků či nefunkčnosti u měřicího systému s platnou kalibrací nebo platným ověřením při kon-
trole prováděné měřicí skupinou je nutné přijmout a provozovatelem provést uložená nápravná opatření. 
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 U měřidel stanovených (ve většině případů se jedná o indukční průtokoměry na tlakových nebo podtlakových okru-
zích) je nutné, jak již bylo uvedeno, pro zachování statutu stanoveného měřidla zajistit na pracovištích ČMI nebo pro 
požadovaný výkon autorizovaných metrologických střediscích ověření vyplývající z ověřovacích lhůt. Z tohoto důvodu 
je nutné pamatovat na snadnou demontovatelnost a vyjmutelnost protékaného elementu měřidla. Při nemožnosti či nee-
konomičnosti provedení ověření na určené zkušebně lze v mnoha případech provést kalibraci na místě (bez demontáže) 
a zajistit tak soulad s podmínkami uvedenými pro pracovní měřidlo (nestanovené). Je mnohdy otázka, která kategorie 
(stanovené či pracovní měřidlo) je provozně (ekonomicky) pro uživatele výhodnější.

Pro dodržení přesnosti měření je nutné podmínky doporučené výrobcem měřidla (přímé nerušené délky úseků, prahové 
hodnoty průřezových rychlostí a vlastnosti dopravovaného media) zajistit a prokázat. Reálné podmínky na skutečném 
okruhu se mnohdy velmi od podmínek, za nichž bylo na zkušebně ověření provedeno, odlišují. Z tohoto pohledu se jeví 
kalibrace měřicího systému, jako pracovního měřidla (nestanoveného), prováděná  přímo na místě v daném měrném pro-
filu správnější. Právě v případech umístění průtokoměrů na komplikovaných okrajových podmínkách se může jedno-
značně výsledek ověření ze zkušebny dostat do rozporu se skutečností. V tlakových okruzích se značně rozkolísanými 
průtoky (provozní a dešťové stavy) se mnohdy vyskytují v profilu indukčního průtokoměru za provozních podmínek 
rychlosti, které jsou hluboce pod prahem zaručené měřitelnosti ! Tímto lze upozornit na skutečnost, že mnohdy dražší 
a vysoce přesný (v porovnání  se  současnými  platnými  požadavky  na  maximální odchylku kontrolního měření ± 10% 
od vykazované hodnoty) systém splňující legislativně podmínky stanoveného měřidla, může vykazovat v extrémních 
proudových podmínkách dokonce nižší spolehlivost a přesnost.

 Závěrem této kapitoly nutno uvést, že k náležitostem provozní evidence znečišťovatele využívajícího instalovaný mě-
řicí systém patří originály nebo ověřené kopie kalibračních či ověřovacích listů registračních výstupů měření průtoků, 
proteklých objemů a záznamy odečtů proteklého objemu.

3.2    Požadavky prováděcí vyhlášky na funkční způsobilost instalovaného systému pro měření průtoků 

 V této  části budou zmíněny pouze technické podmínky, které musí instalovaný systém na měření průtoku využívaný 
pro účely zákona č. 254/2001 Sb. v novelizovaném znění a jeho prováděcí vyhlášky splňovat.
 Instalovaný systém musí být zvolen v souladu s podmínkami uvedenými v povolení vodohospodářského orgánu k vy-
pouštění odpadních vod pro příslušnou výust. Je-li instalovaný systém umístěn před zaústěním zdroje do stoky či ka-
nálu jiného subjektu (např. odvádění vod do veřejné kanalizace nikoliv do vodoteče) je nutné řešení odsouhlasit oběma 
stranami z důvodů využití pro provádění vzájemné fakturace (nejedná se o vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých).

Měřicí systém musí zaručit správné stanovení objemu vypouštěných odpadních vod. V případě poruchy systému  se ob-
jem odvodí v souladu s prováděcí vyhláškou č. 110/2005 Sb. z počtu hodin, po které nebyl systém v provozu, a z prů-
měrného hodinového průtoku za období od počátku roku do vzniku poruchy nebo, není-li to možné, z údajů minulého 
roku.

Z tohoto jednoznačně vyplývá, že instalovaný systém musí umožnit:
 a) zachování dat o proteklém objemu v případě poruchy (například při výpadku dodávky elektrické energie či jiné 
síťové poruchy),
 b) přesné vymezení doby nefunkčnosti systému. 
     
 Z reálného pohledu je nutné se přesvědčit, zda budou obě podmínky a) + b) po instalaci a uvedení měřidla do provozu 
splněny. V případě, že tyto podmínky nebude systém splňovat, je nutné provést dodatečná opatření (dodatečným instalo-
váním dalších zálohových zdrojů a časové základny včetně paměťové jednotky).

 Již v málo případech, ale stále přece, se setkáváme s napevno instalovanými systémy měření, které evidují jen pro-
teklý objem. Tyto  systémy jsou tvořeny pouze elektronickými čitači, v archaických případech dokonce mechanickými 
„na péro“. U elektronického čitačového systému lze v případě splnění podmínek a) + b) konstatovat legislativní sou-
lad s prováděcí vyhláškou při prokázání požadované přesnosti. A právě prokázání požadované přesnosti je v případech 
těchto starých čitačových systémů obtížné. Je nutno využít mnohdy pouze konfrontaci s proteklými objemy zjištěnými 
ve zvoleném časovém intervalu při využití úředního měření. Tento způsob kalibrace vyžaduje však vedle časových ná-
roků relativně vysoké finanční náklady blížící se někdy i ceně nové měřicí a vyhodnocovací jednotky.

 Vedle případů poruch systémů (či jednoho prvku z řetězce tvořícího měřicí systém) jsou i logické případy omezené 
funkčnosti při havarijních situacích. Jedná se o mimoprovozní extrémní stavy (povodňové situace, přívalové srážky), při 
kterých není zpravidla požadována  odpovědnými orgány úplná funkčnost. Tyto situace při vyšších vodních stavech lze 



16

ošetřit například  softwarovým omezením ve vyhodnocovací jednotce. Omezení však je vhodné ponechat znečišťovate-
lem (vykazovatelem) od odpovědných orgánů odsouhlasit.

 K problematice omezení funkčnosti měřicího systému při extrémních (mimoprovozních) podmínkách přistupují od-
povědné kontrolní orgány dle mých zkušeností uvážlivě a vstřícně. Systém však, za výše uvedených extrémních proudo-
vých podmínek, musí umožnit definovat časové období, v němž je při stanovení náhradního objemu vycházeno ze zmí-
něného průměrného průtoku.

 Z hlediska posouzení funkční způsobilosti instalovaného systému jako celku je zpravidla potřebné provést následující 
úplný úkon. Pouze pro úplnost uveďme jeho obsah:

a) měření objemu  (průtoku) jiným měřidlem o stejné nebo vyšší přesnosti měření, které je nejlépe vyhovující pro daný 
způsob kontroly,

b) kontrolu geometrických parametrů, hydraulických charakteristik a případně hydraulických výpočtů u stavební a hyd-
raulické části měřidla,

c) kontrolu snímání výšky hladiny, vestavěnou konzumční křivku a sumaci v čase u elektronické části měřidla,
d) kontrolu stanovení průřezové rychlosti u rychlostní sondy. 

 Závěrem této dílčí kapitoly je vhodné objasnit termín „schválení typu měřidla“ (typové osvědčení).

 Dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v jeho novelizovaném znění je určeno v § 6 (schvalování  typů měřidel 
vyrobených v tuzemsku) a v § 7 (schvalování typů dovezených měřidel), že povinnému schvalování podléhají vyráběné 
typy stanovených měřidel (ještě před zahájením výroby) a nově dovážené typy stanovených měřidel. Typy jiných nově 
vyráběných měřidel mohou být schvalovány na žádost.

 Při schvalování typu měřidla se zjišťuje, zda bude měřidlo schopno plnit v uvedeném rozsahu dle dokumentace 
funkci, pro kterou je určeno, a zda nemůže ohrozit život nebo zdraví jeho uživatelů případně životní prostředí. K měřidlu 
schváleného typu je vydán ČMI certifikát o schválení typu, jehož platnost zaniká deset let od data vydání. Konkrétní vy-
mezení  podmínek platnosti (rozsahy použitelnosti, okrajové podmínky a přesnosti) je uvedeno v přílohách k vydanému 
certifikátu.

 Z našich zkušeností vyplývá, že mnohdy je snahou výrobců i dodavatelů zaměňovat pojmy certifikát o schválení typu 
a kalibrace měřicího systému.
 
 V okruzích s volnou hladinou je měřicí systém sestaven, jak již bylo uvedeno, z řady jednotlivých prvků. V případě 
systémů, které sestávají ze vzdouvacího objektu a hloubkoměrné sondy včetně vyhodnocovací jednotky, může mít ně-
který z jeho dílčích prvků certifikát o schválení typu měřidla. Tato však negarantují automaticky funkčnost a přesnost 
celého měřicího systému.

 V případech kombinovaných systémů sestávajících z jedné hloubkoměrné a jedné či více rychlostních sond může mít 
měřidlo jeden certifikát (pokud  je integrováno v jedné soupravě) nebo dva certifikáty o schválení typu (pokud je hloub-
kový a rychlostní vyhodnocovací systém oddělen). Certifikát je platný pro dané konkrétní definované okrajové proudové 
i geometrické  podmínky, které mohou být odlišné od skutečných provozních. Z tohoto důvodu je zpravidla v podmín-
kách  definovaných v příloze k certifikátu uvedeno, že měřidlo nebo systém se musí  podrobit při instalaci a používání 
jako pracovní měřidlo (nestanovené) kalibraci v daném profilu při provozních průtocích  Qmax , Qmin a Qstřed. Kalibrace 
musí být provedena v prokazatelné návaznosti na etalony (viz dále).

 Z předchozího textu jednoznačně vyplývá, že systém se musí podrobit  kalibraci jako úplný instalovaný celek v da-
ném měrném profilu, ať mají jednotlivé jeho dílčí prvky certifikáty o schválení typu nebo nemají. Jednotlivé prvky sys-
tému mohou být schvalovány jako vzdouvací  měrné objekty či hloubkoměry nebo  hladinoměry s vyhodnocovací jed-
notkou, které jsou pouze jednotlivou součástí průtokoměrného systému.

 V případě kombinovaného kompaktního (integrovaného) systému snímání hloubky piezočidlem a rychlosti ultrazvu-
kovou nebo indukční sondou (bývají umístěny v jednom společném zapouzdřeném krytu)  byl v ojedinělých případech 
vydán ČMI (či spíše v rámci evropských smluv o přejímání norem přejat a potvrzen) certifikát o schválení typu průtoko-
měru. Pro jeho aplikaci na konkrétním profilu však platí uvedená povinnost o kalibraci.

 U instalovaného měřicího systému charakteru pracovního měřidla není v souladu s platnou legislativou potřeba vy-
žadovat certifikát o schválení typu měřidla (ani pro dílčí prvky systému).
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3.3 Provádění kalibrace a posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů
 
 Kalibrací je dosaženo návaznosti měřidel. Dle § 5 zákona č. 505/1990 Sb. a jeho novelizovaného znění se návazností 
měřidel rozumí zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nej-
vyšší metrologické kvality pro daný účel.
Poznámka - etalon měřené jednotky je měřidlo sloužící k realizaci a uchování této jednotky a k přenosu na měřidla nižší 
přesnosti.

 V souladu s výšeuvedeným § 5 si „návaznost používaných pracovních měřidel mohou zajistit uživatelé sami pomocí 
etalonů kalibrovaných ČMI nebo střediskem kalibrační služby případně s pomocí jiných uživatelů měřidel, kteří mají pří-
slušné hlavní etalony navázané na etalony ČMI nebo středisek kalibrační služby“.

 Z uvedeného vyplývá, že kalibraci může zajistit sám uživatel, avšak vždy musí spolehlivě prokázat platnou návaznost 
měřidel a užívaných postupů na etalony vykazované veličiny. Nejspolehlivější cesta k provedení korektní návaznosti vy-
žaduje přesnou a kalibrovanou případně ověřenou měřicí techniku a spolehlivé pracovní měřicí a vyhodnocovací postupy 
využívající dlouhodobých zkušeností.

 Uvedená kalibrace měřicích systémů může být nejspolehlivěji  prováděna za podpory zpracovaných výsledků úřed-
ních měření provedených autorizovanými subjekty. Shodné subjekty mohou provádět také posuzování funkční způsobi-
losti napevno instalovaných měřicích systémů dle prováděcí vyhlášky  č. 110/2005 Sb.

 Výše uvedené subjekty jsou odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby, které mají:

a) autorizaci k výkonu úředního měření průtoku aplikovanou pro daný účel, nebo
b) osvědčení o způsobilosti k měření průtoku dané prověřením odborné způsobilosti k tomu určenou organizací v sou-

ladu s podmínkami zákona č. 505/1990 Sb. v jeho novelizovaném znění.

V  současné  době  existují   pouze   právnické  osoby   autorizované  dle § 21 výše uvedených metrologických zákonů 
(tedy shodně s výše uvedeným bodem a). Uvedený předmět autorizace je specifikován na vlastní autorizační listině z hle-
diska rozsahu průtoků, typu koryt a přesnosti nejistoty výsledné hodnoty včetně způsobu provedení měření. Zde je zapo-
třebí upozornit, že pouhá autorizace k výkonu úředního měření v oboru průtoku tekutin nemusí být dostačující a oprav-
ňující pro zajišťování posuzování funkční způsobilosti a kontrol instalovaných měřicích systémů na výustech znečištění. 
Je vždy doporučitelné se  o těchto specifikacích v případě nejasností přesvědčit vyžádáním autorizační listiny případně 
i jejích příloh. Seznam autorizovaných a případně v budoucnu i způsobilých (dle výše uvedeného bodu b) ) subjektů pro 
účely měření dle prováděcí vyhlášky  č. 110/2005 Sb. je uveden a dále bude aktualizován ve Věstníku MŽP.

 Vlastní posouzení funkční způsobilosti nebo kontroly měřicího systému využívá úřední měření. Úřední měření je 
prováděno zmíněnými subjekty způsoby uvedenými v autorizační listině s definovanými měřidly. Při úředním měření je 
vždy zaručena  návaznost na etalon při dodržení přesnosti uvedené v autorizační listině. Zaručení a potvrzení výsledků 
úředního měření provedeného definovanými měřidly a způsoby při dodržení přesnosti nejistoty výsledné  hodnoty je do-
loženo vydáním „Dokladu o úředním měření“ potvrzeným měřičem (případně měřiči).
 
 U instalovaného měřicího systému musí být potvrzena funkčnost a požadovaná přesnost v celém provozním rozsahu 
průtoků. Je tedy jak na  vlastních  měřičích, tak na znečišťovatelích, aby byl pokud možno měřeními prověřen úplný poža-
dovaný rozsah provozních průtoků. Tento rozsah však musí být znečišťovatelem věrohodně definován při vlastním úkonu 
kalibrace, posuzování či kontroly.

 Správnost funkčnosti systému lze v požadovaném rozsahu potvrdit měřičem i pokud nebylo vlastní měření realizo-
váno v celém (úplném) rozsahu provozních průtoků – toto platí při dodržení výrobcem uvedených nebo obecně známých 
okrajových podmínek zejména u systémů , jejichž součástí jsou standardní měrné vestavbové vzdouvací prvky, kde zjiš-
těnou charakteristiku lze při zkušenostech extrapolovat.

 Pod pojmem měřič může být uvažován „úřední měřič“, „kontrolní měřič“ nebo „měřič“. Pod pojmem měření může 
být uvažováno „úřední měření“ (§21 zákona č. 505/1990 Sb. v novelizovaném znění), „kontrolní měření“ (§4 vyhlášky 
MŽP č. 110/2005 Sb.) nebo měření (např. použité při kalibraci avšak při doložení návaznosti na etalony vykazované jed-
notky).

 Při kalibraci,  posuzování nebo kontrole je důležité porovnat hodnoty vykazované měřicím systémem užívaným pro 
poplatková hlášení znečišťovatele s konkrétním výsledkem měření (kontrolního, úředního a kalibračního). Ze zkušeností 
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můžeme upozornit, že mnohdy v přenosu dat z vyhodnocovacích jednotek umístěných u měrných profilů do centrálního 
počítače ČOV vznikají nepřesnosti ! Je nutné kontrole podrobit správné výstupy vykazované z jednotky používané k fak-
turačním účelům.

 Při této příležitosti je nutné si uvědomit, že úřední měřiči mohou použít k úřednímu měření jen techniky a metod  uve-
dených v příloze k autorizační listině. V případech, které tyto postupy neumožňují, je zbytečné očekávat úředním měře-
ním potvrzený výsledek. Jedná se například o hydraulické systémy s extrémně nízkými maximálními průtoky (Q < 3 l.s-1) 
či rychlostmi proudu v možném profilu hydrometrování u < 0,05 m.s-1, tedy pod hranicí doporučené přesnosti výsledků. 
Rovněž se jedná o případy hydraulických tlakových systémů, kde není umožněno provést úřední měření určenou formou 
dle autorizační listiny z hlediska neexistence či nedosažitelnosti vhodného měrného profilu.

 Pouze poznámka pro znečišťovatele, kteří odvádějí vodu hydraulickým tlakovým okruhem s instalovaným měřidlem 
legislativně „stanoveným“. Pokud není možné provést ověření dle požadavků na stanovené měřidlo, jak je uvedeno v ka-
pitole 3.1  zprávy, je nutné hledat profil či způsob umožňující kalibraci či kontrolu měřicího systému jako pracovního 
(nestanoveného) měřidla. Většina dosud autorizovaných subjektů má předepsaný způsob provádění měření hydrometro-
váním pomocí vodoměrných vrtulí. Pouze pracoviště autora má předepsanou navíc metodu měření rychlostí v měrných 
bodech profilu pomocí laserového dopplerovského anemometru. Tedy žádné dosud užívané příložné mobilní měřidlo, 
využívající ultrazvukový nebo indukční princip, není uznáno pro realizaci úředních měření průtoku kapalin. V případech 
neschůdnosti provedení kalibrace, posouzení či kontroly pomocí uvedeného měření lze využít v některých případech i ji-
ných pomocných metod zřejmě s nižší přesností, které však nejsou v souladu s předmětem autorizace provádějícího sub-
jektu. Daný úkon pak lze realizovat pouze formou odborného stanoviska. Tyto případy je nutné konzultovat s odborníky 
v oblasti metrologie.

3.4 Realizace jednorázových měření

 Prováděcí vyhláška k vodnímu zákonu umožní u znečišťovatelů, kteří na příslušné výpusti nemají instalované měři-
dlo, stanovit objem odpadních vod na základě „jednorázových“ měření průtoku a objemu (minimálně jedno týdenní mě-
ření v kalendářním roce).

 Byť bude snahou i malých znečišťovatelů a obcí či odloučených městských částí ve vlastním zájmu měrné objekty 
vybudovat, neumožní jim mnohdy tento záměr současné finanční možnosti či rozvětvená stoková síť s mnoha  nesoustře-
děnými výustmi do toku.

 V  zájmu  těchto  znečišťovatelů  je  provádět  „jednorázová“ měření korektně (z důvodu možné kontroly Českou in-
spekcí životního prostředí či dalších oprávněných orgánů) a pokud možno v bezdeštném období.

 Na jednotné kanalizační síti tato skutečnost znamená provádět měření na nízce až nepatrně plněných profilech 
mnohdy s hloubkou proudu několika centimetrů. Pokud je přece dosaženo při malých průtocích přijatelných hloubek, 
tak mnohdy jen z důvodu zanesení dna stoky či zpětným vzdutím hladiny. V těchto podmínkách jsou rychlosti proudu 
pouze desítky milimetrů za sekundu. V obou dvou uvedených extrémních případech průřezových charakteristik je vyu-
žití mobilních průtokoměrných měřidel s možností pořízení časového záznamu prakticky pro korektní stanovení průtoku 
a proteklého množství neschůdné.

 Mobilní průtokoměrné soupravy, u nás i ve světě současně prodávané a finančně dostupné, využívají kontinuitní 
(kombinovaný) princip stanovení průtoku. Zpracovávány jsou měřené údaje rychlostní a hloubkové s využitím kalib-
račního součinitele zjištěného konkrétně pro daný měrný profil. Spodní hranicí doporučené rychlosti  většiny měřidel je 
hodnota 0,05 či spíše  0,10 m.s-1. Mobilní měřidla hloubek pracují zpravidla s piezosondami, které vyžadují minimální 
hloubku (ponor) h = (35 ÷ 50) mm. Ve velmi rychlých proudech silně nadkritického charakteru (u stok s velkým sklonem 
dna) vzniká negativní ovlivnění na dně umístěných sond hydrodynamickým účinkem proudu při silné deformaci hladiny, 
minimální hloubka proudu musí být ještě značně vyšší nežli výšeuvedená mez. U proudů extrémně malých hloubek je 
také problém provádět přesné měření vodoměrnou vrtulí.

 Relativně schůdná a dosažitelná metoda pro měření při extrémních nízkých stavech hladiny či malé rychlosti  toku 
(případně jejich vzájemné kombinaci) je využití Q/h charakteristiky profilu u vzdutého proudu prostřednictvím dočasné 
umístěné přelivové či žlabové vestavby. Při této metodě se měří pouze  hloubka proudu jako jediná  „ukládaná“ veličina. 
V porovnání s kontinuitní metodou se snímanými dvěmi veličinami (rychlost a hloubka) je „zranitelnost“ procesu mě-
ření i vyhodnocení výsledku poloviční.
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 Jednorázová měření mohou být prováděna jak subjekty autorizovanými v oboru měření průtoků, tak také firmami bez 
této autorizace. Autorizované subjekty  jsou vyžadovány výhradně pro kontrolní jednorázové měření.

 Výsledkem jednorázového měření  zpravidla bývá, mimo vlastního proteklého objemu za sledované období, časový 
charakter průtoku a stanovení jeho rozpětí (Qmax/Qmin).

 Vzhledem k náročnosti jednorázových měření ve ztížených hydraulických podmínkách (nízké průtoky, nízké rych-
losti proudu při normální provozní situaci) je rozumné se obrátit na jeho provedení k renomované firmě se zkušenostmi 
v dané oblasti. U subjektů autorizovaných pro uvedenou činnost by tato záruka spolehlivosti a korektnosti měla být spl-
něna automaticky.

 Jednorázové měření v daných měrných profilech musí být prokazatelně navázáno na etalon (prostřednictvím měrných 
kalibrovaných vzdouvacích prvků, objemové metody nebo hydrometrování). Pokud je navázání na etalon prováděno me-
todami určenými v příloze k autorizační listině organizace a je  dodržena v listině předepsaná nejistota měření, je vydán 
k příslušným úředním měřením „Doklad o úředním měření“. Akt úředního měření prokazuje návaznost na etalon zpravi-
dla na začátku prováděného jednorázového měření případně při jiných odlišných průtocích v rozsahu Qmin ÷ Qmax.

 Prováděcí vyhláška  definuje podmínky jednorázových měření. „Jednorázová měření se provedou při průměrných 
podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených při dlouhotrvajících nebo intenzivních srážkách nebo bez-
prostředně po nich“. Stanovit tyto mnohdy obtížně a nejednoznačně definovatelné průměrné podmínky a realizovat 
korekce srážkových odtokových úhrnů je pro nezkušeného pracovníka v dané oblasti problém. I tato okolnost v pod-
statě podporuje realizaci tohoto typu měření  subjekty se značnými zkušenostmi případně (ještě jistěji) s autorizací. 
U neautorizovaných subjektů je také do jisté míry problematické reklamovat výsledky nebo postupy měřicích a zpraco-
vatelských prací.  

4. Doporučení 

Zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů v podstatě jednoznačně „ošetřuje“ použití stanovených měřidel.

Tento zákon připouští v podstatě  benevolenci uživatelům pracovních měřidel, kteří si určují jejich  vlastní interní metro-
logickou směrnicí kalibrační lhůty sami, byť s přihlédnutím k doporučení výrobců, jednotlivých částí měřicího systému. 
U většiny systémů na měření průtoku a objemu odpadních vod o volné hladině lze nalézt obtížně definovatelné závis-
losti průtoku či rychlosti a hloubky proudění na složení média (směs nečistota, splaveniny) a geometrických i proudo-
vých okrajových podmínkách. Nadějně se jeví v této oblasti systémy s přelivovými či žlabovými  vzdouvacími konstruk-
cemi při dodržení instalačních podmínek definovaných normami. Seznam příslušných norem je uveden ve zprávě [1]. 
K tomuto účelu by však bylo nutné přihlédnout již v rámci projektového řešení před výstavbou či rekonstrukcí objektu. 

Pro pracovní měřidla, jejich součástí je měrný vzdouvací objekt žlabového nebo přelivového typu, lze doporučit v oblasti 
resortu MŽP ČR kalibrační lhůty daného úplného měřicího systému. Tyto lhůty lze definovat na základě měřených pro-
teklých objemů daným systémem. Doporučují se tyto termíny:

roční proteklý objem měrným profilem
[m3]

kalibrační lhůta
[roky]

            30 000
          100 000
       1 000 000
     >1 000 000

4
3
2
1

Pro provádění kalibrací výše uvedených systémů využívajících vzdutí žlabových či přelivových objektů lze doporučit 
využití úředního měření, v němž je automaticky prokazatelná návaznost na etalon rychlosti, průtoku nebo proteklého ob-
jemu.
 
V rámci legislativních možností v souladu s „ověřením“ stanovených měřidel“ se používá pro dané systémy s volnou hla-
dinou „posouzení způsobilosti pracovních měřidel“. Posouzení potvrzuje legislativou určené vlastnosti úplného měřicího 
systému  v konkrétních provozních podmínkách daného měrného profilu.
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12.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích 
ministra životního prostředí

č. 5/2006

K pojmu „spotřeba“ ve vyhlášce č. 355/2002 Sb. 

k § 4 odst. 3, 4  a 10 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
ve znění pozdějších předpisů 
k § 2 písm. m), § 3 písm. c), § 4 a přílohám č. 1 a 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů 
aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu 

Spotřebou organických rozpouštědel ve smyslu vyhlášky č. 355/2002 Sb. je při činnosti uvedené v bodě 10 přílohy 
č. 1 a 2 vyhlášky celková hmotnost organických rozpouštědel, včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou za-
koupeny a použity jako vstupy do procesů, snížená o obsah organických rozpouštědel, která jsou expedována na 
trh v podobě suroviny pro další použití.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 7. března 2006, č.j. 1133/M/06, 15534/ENV/06, sp. zn. P/1795) 

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu B. (dále jen „inspekce“), byl podle ustanovení 
§ 4 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
ve znění pozdějších právních předpisů, zařazen stacionární zdroj znečišťování ovzduší – technologie výroby nátěrových 
hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev, provozovaný společností R., do kategorie stávajících zvláště 
velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Důvodem pro zahájení správního řízení v dané věci byla kontrola uvedeného zdroje 
znečišťování ovzduší provedená inspekcí, při níž inspekce dospěla k závěru, že daný zdroj znečišťování je technologií 
s roční spotřebou organických rozpouštědel přesahující 200 tun podle přílohy č. 2 bodu č. 10.4 vyhlášky č. 355/2002 
Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu 
(dále jen „cit. vyhláška“), neboť v roce 2003 bylo tímto zdrojem vyrobeno 602,655 tun nehalogenových těkavých or-
ganických látek podle ustanovení § 3 písm. c) cit. vyhlášky a množství zpracovaných těkavých organických látek činilo 
636,575 tuny.

Proti rozhodnutí inspekce podala společnost R. odvolání, v němž upozorňuje, že inspekce zařadila předmětný zdroj 
znečišťování ovzduší nesprávně na základě spotřeby těkavých organických látek větší než 200 tun za rok. Dle jejího ná-
zoru nejde u daného zdroje znečišťování ovzduší o spotřebu těchto látek ve smyslu cit. vyhlášky větší než 100 tun za rok, 
jak vyplývá ze statistiky výroby na daném zdroji. 

Ministerstvo zamítlo odvolání společnosti R. a potvrdilo rozhodnutí inspekce, jelikož předmětný zdroj byl zařazen v sou-
ladu s cit. vyhláškou mezi zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší, neboť v roce 2003 vyrobil 602,655 tun nehalogen-
ových těkavých organických látek podle ustanovení § 3 písm. c) cit. vyhlášky a zpracoval 636,575 tun těkavých organ-
ických látek.    

S. podal podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí ministerstva. Nesouhlasí s tím, že předmětný zdroj znečišťování 
ovzduší byl zařazen do kategorie stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. 

Podnět ministr předložil včetně příslušného spisového materiálu k posouzení své rozkladové komisi podle ustanovení § 
95 odst. 6 a § 152 odst. 3 správního řádu, která po projednání dané věci konstatovala, že podnět je důvodný, přičemž ve 
věci je třeba postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť s účinností od 1. 1. 2006 byl zrušen zákon č. 71/
1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Na základě doporučení této komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva 
z moci úřední zrušil a věc vrátil ministerstvu jako odvolacímu orgánu podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu. 
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Z odůvodnění: 

Způsob zařazování stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií stanoví podle ustanovení § 4 odst. 12 zákona o ochraně 
ovzduší prováděcí právní předpis, kterým je cit. vyhláška. V dané věci se jedná o stacionární zdroj znečišťování ovzduší 
- výrobu nátěrových hmot, přípravků, laků, adhezivních materiálů a tiskařských barev, který je uveden v bodu č. 10 
přílohy č. 2 cit. vyhlášky. V ustanovení § 2 písm. m) cit. vyhlášky se „spotřeba“ definuje jako celkový vstup organick-
ých rozpouštědel do zdroje za kalendářní rok nebo v jiném období dlouhém 12 měsíců snížený o všechny organické 
sloučeniny, které jsou regenerovány pro opakované využití, nebo množství těchto rozpouštědel použitých při jednorázové 
činnosti podle § 1 písm. c). Z této definice a s přihlédnutím k ustanovení § 4 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně ovzduší 
vyplývá, že spotřebou organických rozpouštědel (podle ustanovení § 2 písm. c), ustanovení § 4 a přílohy č. 2 bodu 10 
cit. vyhlášky) je třeba rozumět množství organických rozpouštědel použitých při výrobě podle přílohy č. 1 bodu 10 a 
přílohy č. 2 bodu 10 snížené nejen o všechny organické sloučeniny, které jsou regenerovány pro opakované využití ve 
výrobě, ale, a tím spíše, i o všechny organické sloučeniny zpracované nebo upravené pro další použití ve výrobě. Jinými 
slovy spotřebou organických rozpouštědel ve smyslu cit. vyhlášky je při činnosti  uvedené v bodě 10 přílohy č. 1 a 2 cit. 
vyhlášky celková hmotnost organických rozpouštědel, včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou zakoupeny a použity 
jako vstupy do procesů, snížená o obsah organických rozpouštědel, která jsou expedována na trh v podobě suroviny pro 
další použití.

č. 6/2006

K charakteru ustanovení § 124 vodního zákona 

k § 116 a § 124 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  ve znění pozdějších 
předpisů 

Ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona je ustanovením procesním, které má zabránit tomu, aby dva správní 
orgány vedly řízení v téže věci, tj. zabránit tzv. litispendenci, a nikoliv ustanovením kompetenčním, které 
by znamenalo, že případná nečinnost obecního úřadu s rozšířenou působností zmaří kompetenci inspekce. 
Kompetence obou správních orgánů k uložení pokuty je založena ustanovením § 116 vodního zákona. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 28. dubna 2006, č.j. 2478/M/06, 31638/ENV/06, sp. zn. P/1802)

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí byla V. (dále jen „společnost“) uložena pokuta podle ustanovení § 116 
odst. 1 písm. b) a ustanovení § 118 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů, za porušení ustanovení § 8 odst. 2 a ustanovení § 38 odst. 3 vodního zákona. K porušení 
cit. ustanovení vodního zákona došlo podle inspekce tím, že společnost vypouštěla v roce 2003 odpadní vody z čistírny 
odpadních vod pro město S. do řeky S. v rozporu s povolením vodoprávního úřadu. Důvodem pro uložení pokuty byla 
skutková zjištění inspekce podle ustanovení § 112 vodního zákona při vodoprávním dozoru čistírny odpadních vod, 
jejímž vlastníkem a provozovatelem je společnost. 

Proti rozhodnutí inspekce podala společnost odvolání, v němž mj. namítala, že rozhodnutí inspekce bylo vydáno v ro-
zporu s ustanovením § 124 odst. 2 vodního zákona, neboť řízení o uložení pokuty měl zahájit místně a věcně příslušný 
vodoprávní úřad (Městský úřad B.), který byl v souladu s povolením vodoprávního úřadu doporučeným dopisem in-
formován o výsledcích rozborů vypouštěných odpadních vod z ČOV za rok 2003. Tento vodoprávní úřad však řízení 
nezahájil, ačkoliv se již jako první z orgánů uvedených v ustanovení § 116 vodního zákona (obecní úřad s rozšířenou 
působností a inspekce) v prosinci 2003 dozvěděl tytéž skutečnosti, za které je společnosti uložena pokuta inspekcí. 
Inspekce tedy podle společnosti nebyla oprávněna sankční řízení zahajovat a ani ukládat jakoukoliv sankci.

Ministerstvo na základě odvolání společnosti zrušilo rozhodnutí inspekce, jelikož dospělo k závěru, že v dané věci měl  
řízení o uložení pokuty zahájit Městský úřad B., který se první dozvěděl o výsledcích laboratorních rozborů odpadních 
vod z ČOV za rok 2003, které byly zaslány tomuto úřadu jako příloha dopisu společnosti. Podle ministerstva to vyplývá 
z ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona, podle něhož řízení o uložení pokuty zahájí ten správní orgán (inspekce nebo 
Městský úřad B.), který jako první zjistil porušení povinností.

Na základě doporučení rozkladové komise ministr dospěl k závěru, že rozhodnutí ministerstva přísluší z moci úřední 
zrušit a věc vrátit ministerstvu jako odvolacímu orgánu podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu. 
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Z odůvodnění: 

Rozpor napadeného rozhodnutí ministerstva ze dne … s právními předpisy shledávám v tom, že ministerstvo na základě 
odvolání společnosti zrušilo rozhodnutí inspekce ze dne … s odkazem na ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona. 
Ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona je ustanovením procesním, které má zabránit tomu, aby dva správní orgány 
vedly řízení v téže věci, tj. zabránit tzv. litispendenci, a nikoliv ustanovením kompetenčním, které by znamenalo, že 
případná nečinnost obecního úřadu s rozšířenou působností zmaří kompetenci inspekce. Kompetence obou správních 
orgánů k uložení pokuty je založena ustanovením § 116 vodního zákona. 

Za vhodné považuji dále doplnit, že okamžik, kdy byly Městskému úřadu B. oznámeny výsledky laboratorních rozborů 
odpadních vod za rok 2003 (přílohou dopisu společnosti ze dne …), nelze považovat za okamžik, kdy tento správní orgán 
(kompetentní k uložení pokuty podle ustanovení § 116 vodního zákona) zjistil porušení povinností podle ustanovení § 
124 odst. 2 vodního zákona. Ze skutečnosti, že Městský úřad B. obdržel doklad o tom, že v roce 2003 nebyly dodržovány 
limity povolení k vypouštění odpadních vod, nelze bez dalšího vyvodit, že správní orgán také zjistil porušení povinnosti 
ve smyslu ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona. V situaci, kdy obecní úřad s rozšířenou působností obdrží výsledky 
rozborů vypouštěných odpadních vod od provozovatelů čistíren odpadních vod zpravidla dříve než inspekce (podle us-
tanovení § 38 odst. 3 vodního zákona nebo podle povolení k vypouštění odpadních vod), by právní výklad ministerstva 
vedl k tomu, že by inspekce vůbec neměla možnost postihovat případné porušení povinnosti vypouštět odpadní vody 
v souladu s vydaným povolením, jak umožňuje vodní zákon.

V Praze dne 11. května 2006

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

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2006 zasílejte na adresu

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

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

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete e-mail na adresu faq@env.cz a v něm 

uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte 
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