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Právní rámec regulace vypouštění odpadních vod v ČR

• Historicky na vysoké úrovni  

• již v roce 1975 stanoveny nařízením vlády přípustné stupně 

znečištění povrchových vod (imisní princip) 

• v roce 1992 doplněny o emisní standardy, stanovující nejvyšší 

možné znečištění ve vypouštěných odpadních vodách jak 

komunálních tak z průmyslových výrob

• v roce 2003 začíná platit nařízení vlády stanovující emisní 

standardy jak pro komunální tak průmyslové odpadní vody a také 

imisní standardy v povrchových vodách. 

• s implementací evropské legislativy v důsledku přistoupení ČR 

k EU se imisní standardy mění na normy environmentální kvality     

(NEK)  pro jednotlivé znečišťující látky. Tyto hodnoty představují 

cílové koncentrace jednotlivých znečišťujících látek, jež je třeba 

dosáhnout v povrchových vodách. Mezní datum pro jejich 

dosažení je zatím rok 2027. 



• Právní předpisy ČR jsou plně harmonizované s předpisy 

EU

• Směrnice 2000/60 EHS

• Směrnice 105/2008 EHS

• Směrnice 91/271 EHS

• zák. 254/2001 Sb.

• NV 401/2015 Sb. (náhrada NV 61/2003 Sb.)

• NV 57/2016 Sb.



Odpadní voda

• Voda použitá se změněnou jakostí, směsi odpadních a srážkových 

vod i znečištěné vody srážkové. Čištěním se charakter odpadní 

vody nemění – zůstává stále vodou odpadní.

• Vypouštění OV do vod povrchových ( výjimečně i do podzemních) 

možné jen na základě povolení vodoprávního úřadu. 

• V povolení  stanoveny emisně imisním principem limity pro 

vypouštění (koncentrace, množství a objem vypouštěné OV). 



Vypouštění odpadních vod

Pro vypouštění komunálních OV ukazatele BOD, COD, TN, TP, SS. 

Regulace je odvozena od podmínek směrnice o čištění komunálních 

OV, celá ČR je vymezena jako citlivá oblast - nutnost zvýšeného 

odstraňování nutrientů u ČOV nad 10000 EO. 

U průmyslových OV pestrá paleta ukazatelů – kovy, ropné látky, 

nebezpečné látky (chlorované uhlovodíky, PAU, RAS, kyanidy…) dáno 

směrnicí 105/2008 EHS

V ČR čištěno cca 85 % produkovaných OV.

Převažujícím systémem odvodu OV je jednotná kanalizace



Čištění odpadních vod

• Prakticky všechny ČOV (cca 2600) mají sekundární čištění OV              

(mechanicko - biologické), všechny ČOV nad 10000 ekvivalentních 

obyvatel (EO) (cca 150) mají odstraňování nutrientů (nitrifikace, 

denitrifikace a srážení P), ČOV 2 – 10 tis. EO (cca 500) mají 

nitrifikaci a částečnou denitrifikaci a z části i srážení P). 

• Není hygienizace ani speciální technologie na odstraňování 

specifických organických látek (léčiva, hormony kosmetika) –

nevyžaduje to národní ani evropská legislativa.

• Dosahované koncentrace odtékajících OV se pohybují u ČOV nad 

10000EO BOD pod 10 mg/l, COD pod 35 mg/l, TN pod 10 mg/l, 

TP pod 1mg/l. 



Likvidace odpadních vod

• 99% vypouštěných OV je vypouštěno do povrchových vod

v podmínkách ČR (nevysychající vodní toky) znamená prakticky 

100% recyklaci OV – odpadní voda se stává po vypuštění do 

vodního toku vodou povrchovou a lze ji z toku kdekoliv dále po 

toku znovu odebrat a využít.

Problémy povrchových vod ČR 

• nedosažení dobrého stavu dle Rámcové směrnice o vodách

• TP – eutrofizace – bodové zdroje

• TN – plošné zdroje - zemědělství

• PAU – hlavně atmosférická depozice

• Ni – nízko nastavený NEK a vysoká zátěž z minulosti

• Hg - nízko nastavený NEK a vysoká zátěž z minulosti



Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o minimálních požadavcích na 

opětovném využívání vody.

• Návrh nařízení o opětovném využití odpadní vody, 
které stanovuje minimální požadavky pro využívání 
recyklované vody 

• Pouze závlahy v zemědělství
• Cílem nařízení poskytnout pravidla těm, kteří 

chtějí OV takto využívat. 

• Je nutné skloubit vhodnost a nákladovou efektivitu 
využívání recyklované vody v zemědělství se 
zachováním vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví 
a životního prostředí. 



Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o minimálních požadavcích na 

opětovném využívání vody.

• Možná rizika: 

• administrativní zátěž pro producenty nebo uživatele 
odpadních vod 

• zakotvení dosud nesledovaných limitů rizikových 
prvků a rizikových látek (rezidua léčiv, hormonů, 
těžkých kovů a pod) pouze na národní úrovni

• Nastavení systému povolování a kontrol používání 
recyklovaných odpadních vod včetně monitoringu půd 
– finanční náročnost



Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o minimálních požadavcích na 

opětovném využívání vody.

• Nařízení bude přímo použitelným právním předpisem 
pro všechny členské státy EU 

• V podmínkách ČR bude transpozice  provedena 
zákonem o hnojivech (MZe)



Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o minimálních požadavcích na 

opětovném využívání vody.
Třída 

kvality 
recyklovan
é odpadní 

vody

Orientační 
technologic

ký cíl

Požadavky na kvalitu

E. coli

(KTJ/100 
ml)

BSK5

(mg/l)

NL

(mg/l)

Zákal

(NTU)

Jiné

A Sekundární 
čištění, 

filtrace a 
dezinfekce

≤10

nebo pod 
mez detekce

≤10 ≤10 ≤5 Legionella spp.:
<1 000 KTJ/l v
případě rizika
aerosolizace ve
sklenících

Střevní paraziti
(vajíčka
střevních
parazitů): ≤1
vajíčko/l pro
zavlažování
pastvin nebo
pícnin

B Sekundární 
čištění a 

dezinfekce

≤100

Podle 
směrnice 

Rady 
91/271/EH

S

(příloha I, 
tabulka 1)

Podle 
směrnice 

91/271/EH
S

(příloha I, 
tabulka 1)

–

C Sekundární 
čištění a 

dezinfekce

≤1 000 –

D Sekundární 
čištění a 

dezinfekce

≤10 000 –

[1]



Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o minimálních požadavcích na 

opětovném využívání vody.

• Velká očekávání
• Do roku 2025  je podle Evropské komise celkový 

potenciál opětovného využívání vody přibližně 6,6 
miliardy m3 ročně za předpokladu využití 50 % 
objemu vody teoreticky dostupné pro zavlažování z 
čistíren odpadních vod v EU.

• Roční úhrn srážek jen pro ČR činí cca 40 – 70 
miliard metrů krychlových ročně.

• Vypouštěné komunální OV v ČR cca 800 milionů m3   
• Další způsoby použití recyklované vody jsou k diskusi, 

použití OV k „obohacování“ podzemních vod je v 
podmínkách ČR z pohledu možných rizik zcela 
nepřijatelné a zbytečné.



Prostor pro vaše dotazy…


