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1. Vymezení a rozsah metodického pokynu 

Obecným cílem tohoto Metodického pokynu je výklad a sjednocení postupů v provádění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o uka-
zatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových  a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády  č. 
23/2011 Sb. (dále jen „nařízení“), které je prováděcím předpisem  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zá-
konů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zvláštním cílem metodického pokynu je podrobnější rozbor způsobu stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem, 
popis změn týkajících se ukazatelů určených pro hodnocení stavu útvarů povrchových vod a poskytnutí komentáře k jednotli-
vým ustanovením nařízení.

2. Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů 

2.1. Podklady pro aplikaci kombinovaného přístupu při stanovování emisních limitů

Rámcová směrnice 2000/60/ES v čl. 10 (1) požaduje, aby všechna vypouštění odpadních vod do vod povrchových byla regulo-
vána podle tzv. kombinovaného (sdruženého) přístupu. Kombinovaný přístup ke zdrojům znečištění znamená podle čl. 10 (2) 
uvedené směrnice aplikaci:

•	 požadavků všech směrnic upravujících požadavky na jakost povrchových vod, 

•	 požadavků všech směrnic upravujících požadavky na vypouštění odpadních vod, 

•	 směrnic vymezujích útvary povrchových vod nebo jejich části jako oblasti se zvláštními požadavky na jakost vod, 

•	 nejlepší dostupné technologie nebo odpovídající hodnoty emisních limitů pro bodové zdroje znečištění, 

•	 regulování difúzních zdrojů znečištění, zahrnující nejlepší environmentální postupy. 

Ukazatele a hodnoty emisních standardů a norem environmentální kvality (dále jen“NEK“), obecných požadavků (pro všeobec-
né ukazatele) nebo požadavků na užívání povrchových vod požadované směrnicemi ES a relevantní pro ČR byly transponová-
ny do nařízení (viz příloha č. 1 a příloha č. 3 k nařízení).

Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů je od 1. 1. 2010 jediným způsobem, kterým může vodoprávní úřad sta-
novovat emisní limity. Při stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem bere v úvahu následující skutečnosti: 

1. Stav vody ve vodním toku, a to nejen ve vodním útvaru, do kterého k vypouštění dochází, ale i k vodním útvarům následují-
cím dále v povodí včetně požadavků na užívání vod (lososové a kaprové vody, povrchové vody určené ke koupání osob, zdroje 
povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody). Z pohledu jakos-
ti vodního toku je vhodné pro stanovení emisních limitů použít softwarovou pomůcku dostupnou na stránkách heis.vuv.cz (zá-
ložka Databáze, podzáložka Projekty VÚV) nebo lze orientačně použít každoročně obnovovanou mapu s bilančním vyhodno-
cením látkových odnosů v povodích celé ČR dostupnou na téže adrese. Tato mapa podává informaci o tom, do kterých vodních 
toků je možné vypouštět, a které vodní toky jsou již kapacitně zcela vytížené a je nutné tuto skutečnost při povolování nových 
zdrojů znečištění zohlednit. Nařízení pracuje s pojmem dobrý stav vody ve vodním toku. Tento pojem vyjímá z obecného stavu 
útvarů povrchových vod popsaných ve vyhlášce č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu 
hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a náležitostech programů zjišťování a hodno-
cení stavu povrchových vod (dále jen vyhláška o monitoringu) ty složky hodnocení jakosti vod, které jsou rozhodující pro apli-
kaci kombinovaného přístupu. Celkově lze konstatovat, že oba pojmy, jak dobrý stav vody ve vodním toku, tak dobrý stav vod-
ního útvaru jsou charakterizovány stejnými limitními hodnotami.

2. Vodohospodářská bilance současného a výhledového stavu sestavovaná správci povodí v souladu s vyhláškou č. 431/2001 
Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.  Informace v ní uvedené slouží k orientaci 
v daném povodí jako celku a mohou poskytnout údaje o tom, zda-li je  konkrétní vypouštění odpadních vod  možné v daném 
dílčím povodí povolit.

3. Listy hodnocení stavu vodních útvarů obsažené v plánech dílčích povodí. Tyto listy identifikují základní problémy vod-
ního útvaru a způsob, jakým k jejich řešení přistupovat. Případně mohou poskytnout informaci o tom, zda je možné uvažovat o 
aplikaci výjimky z plnění dobrého stavu vod (§ 23a vodního zákona).
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4.  Stanovisko správce povodí, které odborně shrnuje údaje, požadavky a připomínky k danému záměru.  Je nezbytným podkla-
dem pro rozhodování vodoprávního úřadu a obvykle vyhodnocuje údaje, které jsou uvedeny v bodech 1. až 3. této kapitoly.

5.  Nejlepší dostupná technika (BAT) ve výrobě a nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod 
představuje v kombinovaném přístupu v prvním cyklu plánů povodí, tj. do roku 2015, nejvyšší možný požadavek na jakost 
vypouštěných odpadncích vod. V případě aplikace BAT pro průmyslové zdroje a nejlepší dostupné technologie pro komunál-
ní zdroje je nutné na ně pohlížet jako na popis postupů a technologií, které jsou v daném čase považovány za nejlepší. 

Pro průmyslové vody vypouštěné ze zdrojů (zařízení), které podléhají zákonu č. 76/2002 Sb. a mají integrované povolení, platí 
v oblasti zneškodňování odpadních vod z těchto zdrojů (zařízení) nejlepší dostupné techniky, resp. dokumenty BREF v oblasti 
nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny (podrobnosti viz. www.ippc.cz). 

Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování komunálních odpadních vod jsou uvedeny v § 4 odst. 1 a v příloze č. 7 
nařízení. 

Podle § 38 odst. 10 vodního zákona - nesmí vláda nařízením stanovit přísnější emisní standardy, než jsou hodnoty dosažitelné 
použitím nejlepších dostupných technologií. Nařízení ustanovení vodního zákona dále doplňuje tím, že vodoprávní úřady ne-
smí stanovit emisní limity přísněji než jsou hodnoty dosažitelné nejlepšími dostupnými technologiemi (§ 6 odst. 2 nařízení). 

2.2. Aplikace kombinovaného přístupu v obvyklých situacích
Obecně se lze při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových setkat s níže uvedenými situacemi:
1.    Navržené vypouštění odpadních vod nezpůsobí zhoršení stavu dotčených útvarů povrchových vod. 
Vodoprávní úřad při aplikaci kombinovaného přístupu pro stanovování emisních limitů musí zohlednit všechny další zdroje zne-
čištění na podkladě vodohospodářské bilance příslušného dílčího povodí, vodohospodářské evidence, PRVKUKu, územně plá-
novací dokumentace atd. U žádostí o změnu stávajícího rozhodnutí na vypouštění odpadních vod, kdy jakost vypouštěných od-
padních vod je pod úrovní hodnot dosažitelných nejlepšími dostupnými technologiemi dle přílohy č.7, nemá vodoprávní úřad, 
z důvodu ochrany vod, důvod toto rozhodnutí měnit. Zvýšení emisních limitů by znamenalo porušení ustanovení § 23a vodní-
ho zákona, neboť by se slevilo ze stávajících cílů ochrany vod.
2. Navržené vypouštění způsobí zhoršení stavu dotčených útvarů povrchových vod. 
Vodoprávní úřad stanoví emisní limity na úrovni hodnot dosažitelných nejlepšími dostupnými technologiemi dle přílohy č. 7 k 
nařízení. Pokud toto povolované vypouštění odpadních vod neumožní dosažení dobrého stavu vodního toku bude muset být ade-
kvátním způsobem při vyhodnocování plnění cílů plánů povodí zdůvodněna aplikace výjimky v souladu s § 23a vodního záko-
na. Nové vypouštění odpadních vod bude muset vodoprávní úřad nepovolit či adekvátním způsobem zdůvodnit. V případě nově 
stavěných čistíren odpadních vod jsou konečné emisní limity stanoveny až na základě zkušebního provozu, který demonstruje, 
jak účinně daná technologie v konkrétní situaci funguje.

2.3. Aplikace kombinovaného přístupu při změně doby platnosti vodoprávního povolení

Při změně doby platnosti povolení (prodloužení) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vznikají tři možnosti.
1. Stávající vodoprávní povolení umožňuje  dosažení dobrého stavu povrchových vod.
V tomto případě je možné takové povolení prodloužit. 
2.  Stávající vodoprávní povolení neumožňuje dosažení dobrého stavu povrchových vod a nejsou aplikovány nejlepší do-

stupné technologie.
V takovém případě vodoprávní úřad žádost o změnu doby platnosti vodoprávního povolení nepovolí a na základě případné nové 
žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod stanoví kombinovaným přístupem emisní limity. 
Bude-li to nutné např. u vypouštní odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu, stanoví emisní limity s časovým omeze-
ním do doby, než bude žadatel o vypouštění odpadních vod schopen upravit technologii jejich zneškodňování tak, aby plnil cí-
lové emisní limity stanovené kombinovaným přístupem, t.j. postup podle § 38 odst. 12 vodního zákona.
Je důležité zdůraznit, že neplnění požadavků na dobrý stav útvarů povrchových vod se bere vždy ve vztahu k těm ukazatelům 
znečištění, které se z posuzovaného zdroje vypouští. Pokud tedy vodní útvar neplní požadavky na dobrý stav v ukazateli, který 
se nevypouští, a v ukazatelích, které se ze zdroje vypouští, postupuje se podle bodu 1) kapitoly 2.2.
3.  Stávající vodoprávní povolení neumožňuje dosažení dobrého stavu povrchových vod, jsou aplikovány nejlepší do-

stupné technologie.

V tomto případě je možné takové povolení prodloužit s tím, že vodoprávní úřad je povinnen v tomto případě zohlednit všech-
ny další zdroje znečištění na podkladě vodohospodářské bilance příslušného dílčího povodí, vodohospodářské evidence, PRV-
KUKu atd.
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3. Kompetence k povolování vypouštění odpadních vod

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových povolují podle § 106 odst. 1 vodního zákona obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností. 

Krajské úřady povolují podle § 107 písm. k) vodního zákona vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečiš-
tění o velikosti 10 000 EO nebo více, dále podle § 107 písm. l) vodního zákona vypouštění odpadních vod z těžby a zpracová-
ní uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod po-
vrchových a podle § 107 písm. m) vodního zákona vypouštění čerpaných znečištěných podzemních vod do těchto vod nebo do 
vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona). Způsob stanovení velikosti zdroje znečištění je uveden v poznámce 1 
k tabulce 1a přílohy č. 1 nařízení.

Krajské úřady také podle § 107 písm. c) vodního zákona rozhodují ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem ze-
mědělství a Ministerstvem životního prostředí, tedy i v případě vypouštění odpadních vod do hraničních vod.

V hlavním městě Praze jsou kompetence dány statutem Hlavního města Prahy.

Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace (§ 16 vodního zákona) povolují pod-
le § 106 odst. 1 vodního zákona obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžaduje předchozí čištění (§ 
18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích), povolují podle § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností.

4. Komentáře k hodnocení stavu povrchových vod

Jednou z nejpodstatnějších změn, kterou přinesla novela č. 23/2011 Sb., je opuštění imisních standardů a přechod na hodnotící 
mechanismy podle požadavků Směrnice 2000/60/ES, tedy podle NEK a požadavků na užívání vod. Nově byly do nařízení za-
hrnuty i ukazatele přípustného znečištění sedimentů a bioty.

NEK, obecné požadavky a požadavky na užívání vod stanovené v příloze č. 3 k nařízení představují hodnoty mezi středním a 
dobrým stavem nebo dobrým a středním potenciálem ekologického stavu, případně hodnoty pro dosažení dobrého chemického 
stavu tak, jak je definován vyhláškou o monitoringu. 

Pro některé kovy jsou uvedeny pro povrchovou vodu limity dva. Důvodem je jednak požadavek provádět hodnocení koncent-
race kovů v celém, nefiltrovaném, vzorku vody a také výhradně v rozpuštěné formě v souladu s požadavky na hodnocení che-
mického stavu. 

NEK jsou uvedeny pouze pro ty ukazatele, které mají toxické vlastnosti jak přímo, tak formou sekundárního působení, tedy 
v případě, kdy toxicky působí až metabolity těchto látek. Pro ukazatele označené jako všeobecné není NEK stanoven, neboť 
tyto ukazatele nepůsobí toxicky přímo, mohou však svým společným působením vytvářet škodlivé působení, jako je například 
ovlivnění kyslíkového režimu či změna úživnosti systému. Pro tyto ukazatele jsou stanoveny obecné požadavky na užívání vod.

Část B stanovuje NEK pro sediment a biotu. Dále je v tomto metodickém pokynu uveden způsob standardizace těchto matric 
pro správné hodnocení zjištěných hodnot. Při hodnocení koncentrací kovů v sedimentu je nutné brát v úvahu jejich pozaďové 
koncentrace.

Nařízení obsahuje pouze seznam ukazatelů a odpovídající NEK či požadavky na užívání vod. Konkrétní potupy hodnocení jsou 
podrobně uvedeny ve vyhlášceo monitoringu.

5. Nebezpečné, zvlášť nebezpečné, prioritní a prioritní nebezpečné látky

Ustanovení § 6 nařízení řeší také povolování vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných 
látek. Látky a skupiny nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek specifikuje příloha č. 1 vodního zákona.

Nařízení stanovuje v části A přílohy č. 3 k nařízení pro všeobecné ukazatele, nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky a prioritní 
a prioritní nebezpečné látky, které byly shledány jako významné a relevantní pro hydrosféru České republiky NEK, obecné po-
žadavky a požadavky na užívání vod. Tyto hodnoty se použijí pro hodnocení stavu útvarů povrchových vod a pro národní hod-
nocení jakosti povrchových vod.
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Nařízení specifikuje v části B přílohy č. 3 k nařízení NEK pro vybrané prioritní látky, které se sledují a hodnotí i v sedimentu a biotě.

V tabulce 3 přílohy č. 1 k nařízení jsou specifikovány uvedené zvlášť nebezpečné látky a jsou pro ně stanoveny emisní standar-
dy. Tato část transponuje ustanovení směrnic EU o látkách nebezpečných pro vodní prostředí Společenství. Uvedených 17 látek 
tvoří tzv. seznam I a vztahují se na ně přísnější opatření.

Ostatní látky, i když patří do skupin tzv. zvlášť nebezpečných látek, jsou v EU považovány za látky seznamu II, tj. pouze za ne-
bezpečné látky. Novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. bylo transponováno právo EU. Jako zvlášť nebezpečné látky jsou spe-
cifikovány jen látky explicitně uvedené v části C přílohy č. 1 a látky takto označené v tabulce č. 1a části A přílohy č. 3 k naříze-
ní. Ostatní látky z přílohy č. 1 vodního zákona jsou deklarovány jako nebezpečné látky. 

Část tabulky 1a v příloze č. 3 věnovaná prioritním látkám je o 8 látek delší než seznam prioritních látek uvedený v příloze č. 6. 
Je to dáno tím, že tato část tabulky v příloze č. 3 shrnuje NEK používané pro hodnocení celého chemického stavu útvarů povr-
chových vod. Tedy NEK jak pro prioritní látky, tak pro 8 dalších znečišťujících látek, které se do hodnocení chemického sta-
vu zahrnují.

Kategorie perzistentní a neperzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu převzaté ze směrnic EU (2000/60/ES a 
2006/11/ES) nejsou v současné době rozlišeny, resp. žádné látky nejsou zařazeny do kategorie perzistentní minerální oleje a uh-
lovodíky ropného původu (skupina zvlášť nebezpečných látek). Do doby, než k takovému rozlišení dojde, zařazují se, ve sho-
dě s praxí EU, všechny ropné látky do kategorie neperzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, tzn. do skupiny 
nebezpečné látky.

Z hlediska opatření (revize povolení, nová povolení apod.) je nutno přednostně řešit vypouštění odpadních vod s obsahem 
zvlášť nebezpečných látek uvedených v části C přílohy č.1 k nařízení a těch, které jsou takto označeny v části A přílohy č. 3 do 
vodních toků a do kanalizací a následně vypouštění dalších zvlášť nebezpečných látek. 

Za prioritní je třeba považovat zdroje, které nesplňují emisní standardy stanovené v tabulkách 2 a 3 přílohy č. 1 k nařízení a kte-
ré ohrožují dosažení NEK stanovených v tabulce 1 přílohy č. 3 k nařízení a rovněž velké zdroje nebezpečných a zvlášť nebez-
pečných závadných látek. 

Příloha č. 6 nařízení stanovuje seznam prioritních a prioritních nebezpečných látek. Toto jsou látky, které považuje Evropská 
Komise za nutné řešit na úrovni celého společenství. Co se týče jejich dalšího řazení, jedná se o látky patřící do skupiny nebez-
pečných nebo zvlášť nebepečných závadných látek.

Pro prioritní látky platí, že do 22. 12. 2021 musí být přijata opatření vedoucí ke snížení jejich koncentrací v útvarech povrcho-
vých vod pod úrovní NEK, stále však bude možné jejich vypouštění do vod povrchových povolovat.

Pro prioritní nebezpečné látky platí, že do 22. 12. 2021 musí být jejich koncentrace pod mezí stanovitelnosti a nesmí být do vod-
ního prostředí vypouštěny.

6. Výklad jednotlivých ustanovení 

K § 1

Nařízení se vydává  k provedení § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1 a § 38 odst. 8 vodního zákona.

Nařízením se stanoví:

1. ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku,

2. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,

3. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,

4.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro  vypouštění odpadních vod do povrcho-
vých vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých  oblastech, 

5. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpoklá-
dá jejich využití jako zdroje pitné vody, 
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6. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci  původních druhů ryb 
a dalších vodních živočichů, 

7. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob, 

8. náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizace, 

9. seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek. 

Nařízení je základním podkladem pro povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací.

K § 2

Za průmyslové odpadní vody se podle § 2 písm. a) nařízení považují v užším smyslu pouze odpadní vody technologické vy-
pouštěné z vyrobních nebo jim podobných zařízení.

emisní standardy -  podle § 2 písm. d) nařízení. Jedná se o hodnoty, které nesmí být ve vodoprávním povolení k vypouštění od-
padních vod překročeny. Jedná se o minimální úroveň čištění odpadních vod pro danou ekonomickou činnost.

emisní limity - podle § 2 písm. e) nařízení. Jedná se o hodnoty stanovené vodoprávním úřadem v konkrétním vodoprávním po-
volení. Tento pojem se používá také při povolování vypouštění odpadních vod do kanalizací. Stanovování emisních limitů je 
podrobně uvedeno v kapitole 2 nařízení. 

typy emisních standardů a limitů - podle § 2 písm. f) nařízení. Emisní standardy a emisní limity mohou být vyjádře-
ny čtyřmi možnými způsoby jako koncentrace, účinnost, látkový odnos za určité období nebo jako poměrné množství vy-
pouštěného znečištění na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku. S ohledem na povin-
nost aplikovat kombinovaný přístup stanovování cílových emisních limitů je doporučeno stanovovat tam, kde je to mož-
né, resp. tam, kde není nařízením vyžadováno stanovit emisní limit jiným způsobem, emisní limity jako koncentraci nebo 
jako účinnost čištění.

výrobkem označovaným CE, který je podstatnou součástí vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 
50 ekvivalentních obyvatel ( dále jen EO) – podle § 2 písm. g) nařízení. Domovní čistírna odpadních vod; tyto výrobky jsou 
rozděleny do kategorií stanovených v tabulce 1c přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Balená čistírna odpadních vod musí být certi-
fikována podle normy ČSN EN 12566-3+A1 Malé čistírny odpadních vod do 50 EO - Část 3: Balené a/nebo na místě monto-
vané domovní čistírny odpadních vod. 

Balená čistírna odpadních vod se použije v případech, kdy je zajištěn dlouhodobý pravidelný přísun odpadních vod. Použi-
tí balených čistíren odpadních vod pro účely jednotlivých staveb individuální rekreace, užívané pouze v krátkých obdobích 
(méně jak 3 měsíce ročně), se nedoporučuje, neboť nejsou schopny zajistit adekvátní čištění nepravidelně přitékajících od-
padních vod. Zde je nutné zdůraznit, že septik či zemní filtr nespadají pod výrobky označené CE ve smyslu ustanovení § 15a 
vodního zákona. 

dobrým stavem vody ve vodním toku – podle § 2 písm. h) nařízení. Dobrý stav ve vodním toku je dále popsán v příloze č. 2 
k nařízení. Jedná se o požadavky, které je nutné pro dosažení dobrého stavu vody ve vodním toku splnit. Konkrétní požadav-
ky na hodnocení stavu útvarů povrchových vod jsou uvedeny ve vyhlášce o monitoringu. Původní definice, cílový stav jakos-
ti vody ve vodním toku, byla nahrazena z důvodu její nekompatibility s výše uvedenou vyhláškou o monitoringu. Nová defini-
ce dobrého stavu vod ve vodním toku je zde jako základní cíl, kterého má být z pohledu vypouštění odpadních vod do vod po-
vrchových dosaženo.

požadavky na užívání vod – podle § 2 písm. i) nařízení. Tento pojem v sobě zahrnuje požadavky na zvlášť vymezené části vod-
ních útvarů, které vyžadují aplikaci přísnějších požadavků na užívání vod. Jedná se o lososové a kaprové vody, povrchové vody 
využívané ke koupání osob, vody určené pro vodárenské účely a zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých 
se předpokládájejich využití jako zdroje pitné vody.

kombinovaným přístupem – podle § 2 písm. j) nařízení. Stanovení cílových emisních limitů způsobem, který současně zajis-
tí jak plnění všech cílů ochrany vod, tak ekonomicky únosné zneškodňování odpadních vod.
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K § 3

Podmínky a náležitosti povolení

Náležitosti povolení jsou uvedeny v § 3 nařízení a vyhlášce č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Základní náležitostí povolení k vypouštění od-
padních vod do vod povrchových je stanovení emisních limitů podle § 6 odst. 2 nařízení tak, aby NEK, obecné požadavky a poža-
davky na užívání vod uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k nařízení byly dosaženy v termínech stanovených v § 23a vodního zákona.

Pro některá průmyslová odvětví nebo druhy výrob uvedené v tabulce 3 přílohy č. 1 k nařízení byly emisní standardy stanove-
ny jako cílové a měly být dosaženy do 31.12. 2009. V případě průmyslových odvětví nebo druhů výrob neuvedených v tabulce 
2 přílohy č. 1 lze emisní limity stanovit přiměřeně dle této tabulky na základě bližší znalosti daného odvětví či výroby a látek, 
které jsou pro výrobní proces charakteristické a ustanovení § 6 odst. 10.

Podle § 7 odst. 9 nařízení nesmějí být koncentrační emisní limity dosahovány zřeďováním odpadních vod, pokud není proces 
čištění na příslušné čistírně odpadních vod přímo určen pro čištění různých druhů vod ve směsi.

Vypouštění odpadních vod s hodnotami vyššími, než jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení, lze výjimečně a na omezenou dobu 
povolit podle § 38 odst. 12 vodního zákona.

Součástí povolení musí být monitorovací postup ke kontrole dodržování stanovených emisních limitů, který musí zahrnovat od-
běr a analýzu vzorků a měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod oprávněnou laboratoří (viz § 38 odst. 4 vodního 
zákona a § 3 odst. 2 písm. c), d) a e) nařízení). Reprezentativní vzorek odpadní vody musí být odebírán způsobem stanoveným 
vodoprávním úřadem ve shodě s nařízením (§ 8 nařízení).

K § 4

Nejlepší dostupné technologie pro zneškodňování městských odpadních vod jsou uvedeny v příloze č. 7 k nařízení. Pro jednot-
livé velikosti ČOV je slovně uveden popis nejlepší dostupné technologie. V dalších sloupcích jsou uvedeny koncentrace jednot-
livých ukazatelů, které odpovídají provozu té dané technologie za nejméně příznivých podmínek. Obecně je nutné vnímat nej-
lepší dostupné technologie jako postupy na nejlepší dostupné čištění a ne jako koncentračně vyjádřený emisní limit. Z toho vy-
plývá rozhodování v následujících situacích:

1. ČOV nemá nejlepší dostupnou technologii a jakost vypouštěných odpadních vod je v rozporu s povolením vodopráv-
ního úřadu. 

Vlatník nebo provozovatel je v rozporu se zákonem a při zjištění této situace mu bude uložena pokuta v souladu s vodním 
zákonem. Vlastník nebo provozovatel by  měl zvážit postup, kterým by bylo dosaženo soulasu s vodním zákonem např. při-
pojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu, rekonstrukce ČOV, svedení odpadních vod do nepropustné jímky atd.  

2. ČOV nemá nejlepší dostupnou technologii a jakost vypouštěných odpadních vod je v souladu s povolením vodopráv-
ního úřadu.

Pro vlastníka nebo provozovatele neplynou v tomto okamžiku další povinnosti. 

3. ČOV má nejlepší dostupnou technologii a plní hodnoty dosažitelné pro ukazatele přílohou č. 7 a neplní emisní limity 
navržené vodoprávním úřadem pod úrovní hodnot dle  přílohy č. 7 nařízení. 

Vlastník nebo provozovatel může žádat o nové povolení vypouštění odpadních vod s tím, že emisní limity pak budou na 
úrovni hodnot dle  přílohy č. 7 nařízení. Toto zvolnění požadavků je možné z toho důvodu, že daná ČOV splňuje požadav-
ky na technologii a lépe již jí využít nemůže a tedy vodoprávní úřad nemůže požadovat aplikaci další, lepší technologie

4. ČOV má nejlepší dostupnou technologii a plní hodnoty dosažitelné pro ukazatele přílohou č. 7 a neplní emisní limity 
stanovené  rozhodnutím vodoprávního úřadu pod úrovní hodnot dle  přílohy č. 7 nařízení. 

V případě žádostí o změnu stávajícího rozhodnutí na vypouštění odpadních vod, kdy jakost vypouštěných odpadních vod 
je pod úrovní hodnot dosažitelných nejlepšími dostupnými technologiemi dle přílohy č.7, nemá vodoprávní úřad, z důvodu 
ochrany vod, důvod toto rozhodnutí měnit. Zvýšení emisních limitů by znamenalo porušení ustanovení § 23a vodního zá-
kona, neboť by se slevilo ze stávajících cílů ochrany vod.
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5. ČOV má nejlepší dostupnou technologii a je v rozporu s povolením vodoprávního úřadu.

Vlatník nebo provozovatel je v rozporu se zákonem a při zjištění této situace mu bude uložena pokuta v souladu s vodním 
zákonem. Vlastník nebo provozovatel by měl zvážit postup, kterým by bylo dosaženo soulasu s vodním zákonem např. při-
pojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu, rekonstrukce ČOV, svedení odpadních vod do nepropustné jímky atd.

Při stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových postupuje vodoprávní úřad podle tohoto na-
řízení v souladu s kombinovaným přístupem přiměřeně. V příloze k tomuto pokynu jsou vysvětleny termíny „přiměřeně“ a „ob-
dobně“ dle Legislativních pravidel vlády.

(Tyto termíny se v nařízení vyskytují v § 4, 6, 8, 9 a v příloze č. 1 k nařízení.)

K § 5

Vypouštění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek z výrob uvedených v § 5 odst. 1 nařízení 
lze povolit pouze za podmínky zajištění jejich biologického čištění nebo jiného způsobu čištění zajišťujícího stejnou nebo lepší 
úroveň odstranění biologického znečištění.

Zákaz vypouštění TiO2 je v souladu s požadavky dle jiných právních předpisů (zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění zákona č. 222/2009 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.)

Povolování odpadních vod s obsahem radioaktivních látek probíhá dvěma cestami. Vypouštěné látky mají vliv na vodní pro-
středí jen z pohledu své radioaktivity. V tom případě je stanovení emisních limitů plně v kompetenci Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost a nevztahuje se tedy na ně kombinovaný přístup.

Vypouštěné látky mají vliv na vodní prostředí nejen z pohledu své radioaktivity, ale mají také toxické vlastnosti, které nesou-
visí s jejich radioaktivitou, např. uran. V tom případě vodoprávní úřad stanoví jedny emisní limity pro radioaktivní ukazatele 
v jednotkách objemové aktivity v souladu s požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bez nutnosti brát v potaz kom-
binovaný přístup a druhé, koncentrační, z pohledu plnění norem environmentální kvality a požadavků kombinovaného přístu-
pu vodoprávní úřad.

K § 6

Stanovení emisních limitů

Vzhledem k tomu, že popis stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem byl uveden v kapitole 2, bude se následují-
cí výklad zabývat především některými dalšími podrobnostmi,které se  týkají stanovování emisních limitů, a to především v ná-
vaznosti na cíle ochrany vod.

Odst. 1: Toto ustanovení se netýká dešťových oddělovačů a odlehčovacích komor za mechanickým stupněm čistíren odpad-
ních vod.

Odst. 2: Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným 
přístupem podle § 6 odst. 2 nařízení postupem popsaným  v kapitole č. 2, tento postup zde nebude dále rozepisován.

Při povolování vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad pro příslušnou velikost čis-
tírny odpadních vod hodnoty emisních limitů podle § 6 odst. 5 nařízení. Pro ukazatele, jejichž emisní standardy uvedené v ta-
bulce 1a přílohy č. 1 k nařízení jsou vyjádřené jako hodnoty „p“, představují účinnosti čištění v tabulce 1b přílohy č. 1 k naříze-
ní také hodnoty „p“ a v případě vyjádření jako „průměr“ představují účinnosti čištění v tabulce 1 b přílohy č. 1 k nařízení také 
„průměr“. Vodoprávní úřad zároveň stanoví odpovídající typ vzorku a četnost jeho odběrů podle tabulky 1 přílohy č. 4 k naří-
zení, přičemž typ vzorku pro hodnotu „p“ a hodnotu „m“ musí být shodný (viz poznámka 4 k tabulce 1a přílohy č. 1 k naříze-
ní). Tedy, pro výpočet hodnot „p“ i „m“ se použijí ty samé hodnoty měření, po znečišťovateli není vyžadováno, aby pro každou 
hodnotu prováděl rozbory zvlášť.

Při povolování vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových bere vodoprávní úřad v úvahu také druh a složení prů-
myslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu. Přitom zjistí, zda se v těchto odpadních vodách 
nevyskytují nebezpečné či zvlášť nebezpečné látky uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k nařízení. V případě zjištění přítomnosti 
těchto látek v odpadních vodách vypouštěných do vod povrchových z komunální ČOV stanoví vodoprávní úřad povinnost sle-
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dovat tyto látky s četností minimálně 12x za rok. Na základě výsledků minimálně ročního sledování a stanoviska správce pří-
slušného povodí pak může v odůvodněných případech na základě zajištění dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánech povo-
dí podle § 24 a 26 vodního zákona dojít ke změně vodoprávního rozhodnutí a stanovení konkrétního emisního limitu kombino-
vaným způsobem pro sledovaný ukazatel.

Při povolování vypouštění průmyslových odpadních vod do vod povrchových vodoprávní úřad na základě žádosti o povolení  
a doložených dokladů podle vyhláškyč. 432/2001 Sb., v platném znění, zjistí, zda se v těchto odpadních vodách nevyskytují ne-
bezpečné a zvlášť nebezpečné nebo prioritní látky uvedené v přílohách č. 3 a 6 k nařízení a posoudí míru ovlivnění jakosti vody 
ve vodním toku vypouštěním těchto látek. Posouzení provede především na základě aplikace kombinovaného přístupu pro sta-
novování emisních limitů.

I v případě povolování vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem nebezpečných a zvlášť nebezpečných nebo jiných 
závadných látek, uvedených v tabulkách 2 a 3 přílohy č. 1 k nařízení vodoprávní úřad podle § 38 odst. 8 vodního zákona sta-
noví limity kombinovaným přístupem tak, aby nedošlo k překročení podmínek definujících dobrý stav útvaru povrchové vody. 

Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečné, zvlášť nebezpečné nebo jiné závadné látky, která není uvede-
na ani v příloze č. 1 ani v příloze č. 3 k nařízení, do vod povrchových, vodoprávní úřad stanoví emisní limit individuálně po do-
hodě se správcem povodí a správcem vodního toku na základě NEK látky s obdobnou toxicitou, bioakumulačním potenciálem a 
perzistencí. Případně může použít ve spolupráci odborným subjektem dle § 21 vodního zákona i postup dle přílohy č. 8 vyhláš-
ky o monitoringu. Podrobnosti pro aplikaci kombinovaného přístupu jsou uvedeny výše v kapitole č. 2.

Vypouštět odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace lze podle § 16 odst. 1 vodního zákona pou-
ze na základě povolení. Náležitosti žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky 
do kanalizace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. (příloha č. 11 vyhlášky). Vypouštění ostatních nebezpečných látek do 
kanalizace pro veřejnou potřebu se řídí platným místně příslušným kanalizačním řádem.

Emisní standardy koncentrací a účinností označené v tabulkách přílohy č. 1 k nařízení jako přípustné hodnoty „p“ a z nich od-
vozené emisní limity nejsou roční průměry. Jsou to pravděpodobnostní hodnoty, které mohou být v povolené míře překročeny. 
Povolenou míru překročení určuje příloha č. 5 k nařízení. 

Emisní standardy zvlášť nebezpečných látek uvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k nařízení jako denní a měsíční průměrné kon-
centrace a jako denní a měsíční poměrná množství vypouštěných nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek a z nich odvozené 
emisní limity jsou nepřekročitelnými hodnotami „m“.

V povolení k vypouštění městských a průmyslových odpadních vod stanoví vodoprávní úřad rovněž maximální nepřekročitel-
né koncentrace „m“ vypouštěných látek v odpadních vodách. Pro městské odpadní vody jsou pro základní ukazatele tyto maxi-
mální nepřekročitelné koncentrace uvedeny v tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení. 

Pro průmyslové obory a průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek uvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 
k nařízení jsou maximální nepřekročitelné hodnoty uvedeny v této tabulce (jde o hodnoty označené jako „denní průměr“). Pro 
jiné průmyslové obory a průmyslové odpadní vody s obsahem nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek neuvedených v tabul-
ce 3 přílohy č. 1 k nařízení, vodoprávní úřad stanoví maximální nepřekročitelné koncentrace podle norem environmentální kva-
lity, místních podmínek a po dohodě se správcem povodí a správcem vodního toku.

Odst. 3 a 4: Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti podle 
první věty § 6 odst. 3 nařízení bez ohledu na to, odkud jsou odpadní vody vypouštěny a jaké je jejich složení.

Odběr vzorků odpadních vod na místech, která nesplňují požadavky uvedené v ČSN ISO 5667-10, tj. např. neumožňují odběr 
vzorků odpadní vody bez sedimentu, vyžaduje instalaci vzorkovacích objektů. Požadavky na vzorkovací objekt jsou uvedeny 
v národní příloze ČSN ISO 5667-10. Místo odběru vzorků se nemusí vždy shodovat s místem výpusti.

Při vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek, uvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 nebo lá-
tek takto označených v příloze č. 3 k nařízení, do kanalizace stanovuje vodoprávní úřad emisní limity pro místo jejich odtoku ze 
zařízení, ve kterém tyto odpadní vody vznikají nebo, není-li to možné, pro místo jejich odtoku z areálu průmyslového závodu.                       

V případě, kdy jsou průmyslové odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu čištěny v zařízení určeném k je-
jich čištění nebo zneškodňování, mohou být emisní limity vztaženy k místu výpusti z  tohoto zařízení do kanalizace pro veřej-
nou potřebu (viz § 6 odst. 4). Vnitřní kanalizace navazující na čistící zařízení se považuje za součást tohoto zařízení a emis-
ní limity se pak stanovují pro místo výpusti z tohoto čistícího zařízení do kanalizace pro veřejnou potřebu. Při tom je vždy nut-
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né dbát na to, že limity není možno dosahovat zřeďováním odpadních vod (viz § 7 odst. 9), zároveň musí být plněn kanalizač-
ní řád kanalizace pro veřejnou potřebu, a je vždy nutné provádět bilanční propočty na základě měření průtoků, v případě potře-
by i v jednotlivých větvích sběrného systému.

Odst. 5: Účinnost procesu E [%] je definována normou ČSN 75 6401 jako poměr mezi odstraněnou koncentrací znečišťující 
složky (= rozdíl mezi koncentrací na vstupu a výstupu ze systému) a koncentrací složky vstupující do systému. Obecně lze mís-
to koncentrací používat i látkové toky. V každém případě je nutné jednoznačně definovat hranice systému (viz schéma). 

Účinnost odstraňování složky A v systému X se pak vypočítá podle vzorce: 

[ ]%100
1

21 ⋅
−

=
A

AA
A C

CCE ,

kde CA1 je hmotnostní koncentrace složky A na vstupu do systému v mg/l

a CA2 je hmotnostní koncentrace složky A na výstupu ze systému v mg/l.

Jako systém může být chápáno i jednotkové zařízení, pak hovoříme o účinnosti čištění např. v mechanickém stupni, na biolo-
gickém filtru, v samotné aktivaci apod. 

Z hlediska rozhodování o povolení vypouštění odpadních vod je v poznámce 1) tabulky 1b přílohy č.1 k nařízení jednoznačně 
řečeno, že účinnost čištění jako emisní standard se vztahuje k přítoku do čistírny odpadních vod, tzn. že koncentrace CA1 před-
stavuje koncentraci složky A v surové odpadní vodě. Aby měl výpočet účinnosti stejnou váhu jako emisní koncentrační stan-
dard, musí být hodnota koncentrace CA1 stanovena ze stejného typu vzorku, jako koncentrace na odtoku z čistírny odpadních vod 
CA2. Pro provozovatele čistírny bude tedy použití účinnosti čištění dle tabulky 1b přílohy č.1 k nařízení znamenat odběr dalšího 
vzorku podle § 8 odst. 1 nařízení. Přesto může provozovatel požádat dle § 6 odst. 5 nařízení o stanovení emisních limitů účin-
ností čištění např. v případě zvýšených hodnot koncentrací na vstupu CA1, kdy s ohledem na kinetiku čistírenských procesů by 
dodržení koncentračního emisního limitu vyžadovalo značné zvýšení objemu čistírenských zařízení a tím i zbytečné vynalože-
ní finančních prostředků. 

Bezproblémové dosahování emisních koncentračních limitů stanovených podle tabulky 1a přílohy č. 1 k nařízení u ukazatelů 
organického znečištění CHSKCr a BSK5 předznamenává, že provozovatelé nebudou u těchto ukazatelů ve většině případů žá-
dat o stanovení emisních limitů účinností čištění (plus odběr vzorku navíc). Jiná situace je u ukazatelů Ncelk a Pcelk, a to zejména 
při vyšším podílu průmyslových odpadních vod, které mohou koncentrace CA1 těchto ukazatelů výrazně zvyšovat. Proto je v § 
6 odst. 5 nařízení připuštěna možnost, že se oba typy emisních limitů (koncentrace a minimální účinnost) mohou v jednom roz-
hodnutí kombinovat. To bude asi také nejčastější případ použití emisních limitů stanovených jako účinnost čištění. Nelze však 
pro jeden ukazatel v rozhodnutí stanovit zároveň koncentrační limit a limit účinnosti čištění. 

Z hlediska požadavku souvztažnosti koncentrací CA1 a CA2 nelze stanovit emisní limit stanovený jako účinnost čištění pro uka-
zatel nerozpuštěné látky (NL), neboť charakter NL na přítoku do biologické čistírny odpadních vod je zcela jiný než na odtoku 
(unikající biomasa). Z uvedeného důvodu byl z tabulky 1b přílohy č. 1 k nařízení vypuštěn sloupec pro ukazatel NL.

Odst. 6 a 7: Pro výroby, kde u ukazatele v tabulce 2 přílohy č. 1 k nařízení není uveden emisní standard, není k dispozici rele-
vantní hodnota podložená zkušeností nebo výzkumem a nebo není nutná. V takovém případě pro daný ukazatele stanoví vodo-
právní úřad pouze jeho sledování s minimální četností dle vlastního uvážení. V případě, že pro ukazatel znečištění, který chce 
vodoprávní úřad zahrnout do rozhodnutí, není uveden emisní standard, stanoví vodoprávní úřad emisní limit tak, aby nedošlo 
k překročení příslušné NEK nebo obecného požadavku.

Odst. 8: V případě, že pro ukazatel znečištění, který chce vodoprávní úřad zahrnout do rozhodnutí, není uveden ani emisní stan-
dard ani NEK, stanoví vodoprávní úřad emisní limit podle NEK látky s toxikologicky nejbližšími vlastnostmi k požadovanému 
ukazateli. K tomu je možné využít ustanovení přílohy č. 8 vyhlášky o monitoringu.

SYSTÉM X

CA1 CA2
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Odst. 10: Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečné, zvlášť nebezpečné nebo jiné závadné látky neuve-
dené v příloze č. 1 k nařízení, stanoví vodoprávní úřad dočasné emisní limity kombinovaným přístupem s tím, že koncentraci 
vypouštěného znečištění vztáhne k NEK a obecným požadavkům, uvedeným v tabulce 1a části A přílohy č. 3 k nařízení. Ten-
to požadavek je možné aplikovat i na vypouštění městských odpadních vod a to na ukazatele, které mohou negativně ovlivnit 
kyslíkovou rovnováhu.

Odst. 11: Vysvětleno výše v kapitole 4.

K § 7

(1) Vyčištěná odpadní voda bude považována za vyhovující požadavkům povolení, budou-li směsné vzorky odpadních vod, 
odebrané za kalendářní rok (od ledna do prosince uplynulého roku), splňovat tyto požadavky (posuzováno pro každý uka-
zatel zvlášť).

a) pro znečišťující látky uvedené v tabulkách 1a až 2 přílohy č. 1 k nařízení je maximálně přípustný počet směsných vzor-
ků překračujících ve vodoprávním povolení stanovené emisní limity, vyjádřené v koncentračních jednotkách označe-
ných jako přípustná hodnota „p“, uveden v příloze č. 5 k nařízení,

b) pro zvlášť nebezpečné látky, u výrob uvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k nařízení, je maximálně přípustný počet 
směsných vzorků překračujících v povolení stanovené emisní limity, vyjádřené v koncentračních jednotkách, a od-
vozené z emisních standardů označených v této tabulce jako přípustná hodnota „p“, uveden v příloze č. 5 k nařízení,

c) pro ukazatele uvedené v tabulkách 1a až 2 přílohy č. 1 k nařízení, vyjádřené  jako koncentrace, nesmějí jednotlivé kon-
centrace ukazatelů ve vzorcích předepsaných podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 k nařízení překračovat v po-
volení stanovené maximální nepřekročitelné koncentrace „m“,

d) pro zvlášť nebezpečné látky uvedené v tabulce 3 přílohy č. 1 k nařízení se za hodnotu „m“ považuje emisní limit sta-
novený v povolení jako „denní průměr“ koncentrace a poměrného množství zvlášť nebezpečných látek do výše emis-
ního standardu uvedeného v této tabulce jako „denní průměr“,

e) pokud vodoprávní úřad stanoví emisní limit jako účinnost čištění (hodnotu „p“ v případě ukazatelů organického zne-
čištění), je maximálně přípustný počet případů, kdy účinnost čištění stanovená ze směsných vzorků může být nižší než 
vodoprávním úřadem stanovená účinnost čištění, uveden v příloze č. 5 k nařízení.

(2) Je-li v povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek stanoven emisní limit jako denní prů-
měrná koncentrace a denní poměrné množství zvlášť nebezpečných látek podle tabulky 3 přílohy č. 1 k nařízení, musí být 
všechny denní koncentrace těchto látek stanovené ze směsných vzorků odebíraných během 24 hodin nižší než v povolení 
stanovený denní koncentrační limit a všechny denní poměry množství vypouštěných látek ku dennímu množství suroviny 
nebo výrobku musí být menší než v povolení stanovené denní poměrné emisní limity.

(3) Průměrné měsíční koncentrační emisní limity a průměrné měsíční poměrné emisní limity zvlášť nebezpečných látek musí 
být založeny na denním měření. Všechny vypočtené měsíční průměry musí být nižší než měsíční emisní limity zvlášť ne-
bezpečných látek stanovené v povolení k vypouštění odpadních vod podle tabulky 3 přílohy č. 1 k nařízení. 

(4) V případech, kdy jsou výsledky měření míry znečištění odpadních vod menší než mez stanovitelnosti, použije se k jaké-
mukoliv dalšímu výpočtu hodnota rovná nule. Pro ukazatel pH vodoprávní úřad stanoví hranice intervalu povoleného roz-
pětí hodnot, které nesmí být překročeny. Důvod pro tento způsob vypočtu je dán tím, že v případě, kdy znečišťovatel na-
měří hodnotu pod mezí stanovitelnosti, není možné zjistit, v jaké koncentraci se látka ve vzorku nachází. Z toho důvodu 
je nutné aplikovat princip „in dubio pro reo“. Zcela opačně se přistupuje k hodnotám pod mezí stanovitelnosti v případě 
povrchových vod, kdy se na základě aplikace principu předběžné opatrnosti počítá s hodnotou na úrovni poloviny meze 
stanovitelnosti.

(5) Pro posouzení dodržení přípustných hodnot ročního množství vypouštěného znečištění stanoveného v povolení je smě-
rodatný součin objemu vypouštěných odpadních vod za minulý kalendářní rok (od ledna do prosince uplynulého roku) a 
aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce (viz § 7 odst. 6 na-
řízení). Vypočtené roční množství vypouštěného znečištění musí být nižší než v povolení stanovené roční množství vy-
pouštěného znečištění. V případech, kdy jsou výsledky měření menší než mez stanovitelnosti, použije se k výpočtu hod-
nota rovná nule. 
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(6) Pro posouzení dodržení v povolení stanovených přípustných hodnot ročního poměrného množství vypouštěného znečiště-
ní je směrodatný poměr vypočteného ročního množství vypouštěného znečištění ku ročnímu množství suroviny nebo vý-
robku (viz § 7 odst. 7). Vypočtené roční poměrné množství vypouštěného znečištění musí být nižší než v povolení stano-
vené roční poměrné množství vypouštěného znečištění.

(7) Pro posouzení souladu naměřených hodnot s emisními limity se do výpočtu ročního průměru koncentrací nezahrnují ex-
trémní výsledky rozborů vypouštěného znečištění prokazatelně způsobené neobvyklou situací (např. havárie zařízení ČOV, 
havarijní únik znečišťujících látek do kanalizace atd.), přívalovými dešti nebo povodněmi (viz § 7 odst. 8). 

(8) Ze vzorků jiného typu (např. prostého vzorku či směsného vzorku typu B u ČOV nad 100 000 EO) nelze vyvozovat žádné 
závěry o dodržení či nedodržení emisních limitů.

K § 8

(1) Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění musí být prováděno v místě [viz § 3 odst.1 písm. c) 
nařízení], pro které jsou stanoveny emisní limity v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do ka-
nalizace, pokud není v povolení stanoveno jinak. Tento požadavek se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím 
ohlášeného vodního díla.

(2) Účinnost čištění jako emisní limit nelze použít v případech, kdy je odběr vzorku na přítoku problematický či není možné 
ho provádět. 

(3) V případě vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek uvedených v tabulce 3 přílohy 
č. 1 k nařízení do vod povrchových a do kanalizace, jejichž hodnoty překračují prahová roční množství uvedená v tabulce 
2 přílohy č. 4 k nařízení, musí být koncentrace těchto látek sledovány na základě směsných 24 hodinových vzorků při sou-
časném měření denního množství vypouštěných odpadních vod. Měsíční průměry koncentrací a látkových množství musí 
být vypočteny na základě denního měření koncentrací a množství odpadní vody. Při vypouštění množství menšího než je 
prahová hodnota stanovená v tabulce 2 přílohy č. 4 k nařízení, vodoprávní úřad stanoví četnost odběru směsných 24 hodi-
nových vzorků dle svého uvážení minimálně  však 12x ročně.

Těkavé zvláště nebezpečné látky se stanovují např. podle ČSN EN ISO 10301 (75 7551), ČSN EN ISO 15680 (75 7558). 
U vypouštění odpadních vod přímo z výroby lze použít směsný 24 hod. vzorek pouze v případě, že bylo předem ověřeno, 
že se koncentrace sledovaných ukazatelů po dobu odběru statisticky významně nemění. 

Směsné vzorky poskytují údaje o průměrném složení. V případě, že se koncentrace sledovaných ukazatelů po dobu odbě-
ru významně mění, je třeba stanovit jiný typ limitů. Ty mohou vycházet např. z četnějšího (v ideálním případě kontinuál-
ního) monitorování nebo naopak z kvalifikovaně odebraných prostých vzorků.

V případě, že vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek probíhá diskontinuálně, a jsou 
přesažena prahová množství uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 4 nařízení, připraví se slévaný denní vzorek z odpovídající-
ho množství objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. (Pokud vypouštění trvá 12 hodin, připra-
ví se směsný vzorek z 6 dílčích vzorků).

(4) § 8 odst. 4 nařízení umožňuje zohlednění množství znečištění zvlášť nebezpečnými závadnými látkami přivedeného v ode-
brané vodě pro účely stanovení četnosti sledování průmyslových odpadních vod podle tabulky 2 přílohy č. 4 k nařízení. 
V případě, že voda, která je odebrána k použití a její odběr je povolen vodoprávním úřadem, je znečištěná zvlášť nebez-
pečnými závadnými látkami, může si žadatel pro účely stanovení četnosti vzorkování množství zvlášť nebezpečných zá-
vadných látek přivedené touto vodou odečíst od množství znečištění vypouštěného do recipientu následujícím postupem, 
a to pouze za podmínky, že znečištění odebrané vody není původem z žadatelova znečištění. 

(5) Množství znečištění v odebrané vodě v příslušných ukazatelích znečištění se vypočte jako součin ročního objemu odebra-
né vody a průměrné roční koncentrace znečištění vypočtené jako aritmetický průměr ze všech vzorků odebraných za ka-
lendářní rok. Průměrnou roční koncentraci znečištění v odebrané vodě doloží znečišťovatel protokoly s výsledky rozbo-
rů vzorků odebrané vody provedených oprávněnými laboratořemi. V případech, kdy jsou výsledky měření menší než mez 
stanovitelnosti, použije se k výpočtu hodnota rovná nule. Odběry vzorků musí být rozloženy rovnoměrně v průběhu kalen-
dářního roku s výjimkou nepravidelných odběrů vody, kde termíny odběru projedná znečišťovatel s vodoprávním úřadem. 
Vzorky odebrané v době, kdy je jakost povrchové či podzemní vody ovlivněna v důsledku neobvyklých situací, přívalo-
vých dešťů nebo povodní se do statistických výpočtů nezahrnují. Pokud jsou odebrané vody použity k odečtu u více zdrojů 
znečišťování, rozdělí se množství znečištění v ukazatelích znečištění pro účely odečtu v poměru objemů vypouštěných od-
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padních vod u jednotlivých zdrojů znečišťování. K případné předané užitkové a pitné vodě do jiných vodohospodářských 
systémů se nepřihlíží. Znečišťovatel může odečíst množství znečištění obsažené pouze v takovém množství jím odebrané 
vody, které odpovídá nanejvýš množství odpadních vod vypouštěných tímto znečišťovatelem z jeho zdroje (zdrojů) zne-
čišťování. Pokud průměrná koncentrace znečištění v odečítaném ukazateli znečištění v odebrané vodě nepřesáhne dvojná-
sobek meze stanovitelnosti uvedené laboratoří pro daný ukazatel znečištění v použité analytické metodě stanovení vypouš-
těného znečištění, množství znečištění se v tomto ukazateli znečištění neodečítá.

K § 9

Problematika povolování/ohlašování vypouštění odpadních vod z rodinných domků je podrobněji rozebrána v textu věnova-
ném domovním čistírnám odpadních vod, viz příloha č. 1- Příklady řešení zneškodňování odpadních vod v obcích pod 500 EO 
a přístup ke stanovení emisních limitů

K § 10

Na základě rozhodnutí vládního výboru pro evropskou integraci formulovaném mj. i ve Společném stanovisku EU 1 se všechny 
povrchové vody na území ČR považují za citlivou oblast. Proto nebyly emisní standardy pro celkový dusík a celkový fosfor pro 
městské odpadní vody, které se podle směrnice Rady 91/271/EHS stanovují pouze pro citlivé oblasti, vytvořeny jako samostat-
ná kategorie emisních standardů a byly přiřazeny k ostatním emisním standardům pro městské odpadní vody.

K příloze č. 1

 Příloha č. 1 k nařízení „Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod“ uvádí emisní standardy v části A 
pro městské odpadní vody, v části B pro průmyslové odpadní vody a v části C pro odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť 
nebezpečných látek.

V úplném úvodu je nutné zdůraznit, že emisní standardy uvedené v tabulkách 1a a 1b přílohy č. 1 k nařízení vlády se 
vztahují pouze na městské odpadní vody, resp. odpadní vody tohoto charakteru,  nikoliv na bodové zdroje znečištění 
obecně!

Emisní standardy a podle nich stanovené emisní limity označené v tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení jako „p“ jsou hodnoty, kte-
ré mohou být překročeny podle přílohy č. 5 k nařízení. Emisní standardy a podle nich stanovené emisní limity pro ukazatele 
N-NH4

+, Ncelk a Pcelk v tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení označené jako „průměr“ mají charakter nepřekročitelného ročního arit-
metického průměru. 

Emisní standardy v tabulce 1b přílohy č. 1 k nařízení mají stejný charakter hodnot jako v tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení, tedy 
buď hodnota „p“, nebo „průměr“. V případě hodnot „p“ mohou být stanovené emisní limity nedodrženy v  počtu případů urče-
ném v příloze č. 5 k nařízení.

V poznámce 1) k tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení je popsán postup pro zařazení čistírny odpadních vod do velikostní katego-
rie. Tento postup byl převzat ze směrnice Rady 91/271/EHS. Aktuální údaj o skutečném zatížení ČOV, respektive jejím zařaze-
ní do velikostní kategorie, přikládá žadatel k žádosti o povolení k vypouštění zejména v případě, že chce změnit zařazení ČOV 
z velikostní kategorie s vyšším počtem EO do kategorie s nižším počtem EO (např. z kategorie ČOV 10 001 – 100 000 EO do 
kategorie ČOV 2 001 – 10 000 EO). Maximální průměrné týdenní zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod se určí ze sou-
boru všech zjištěných týdenních zatížení v jednotkách EO stanovených na základě zjištěných koncentrací BSK5 na přítoku do 
ČOV a průměrného denního množství proteklé odpadní vody v týdnech odběrů vzorků, s výjimkou neobvyklých situací, pří-
valových dešťů a povodní. Ze souboru se vyloučí hodnoty přesahující součet vypočteného aritmetického průměru všech týden-
ních zatížení a hodnoty směrodatné odchylky sn.  Pouze u velikostních kategorií ČOV do 2000 EO lze použít pro zařazení ČOV 
do velikostní kategorie výpočet z  bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok (leden až prosinec uplynulého roku)  na pří-
toku do ČOV vydělený hodnotou 18,7.      

V poznámce 4) k tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení vodoprávní úřad stanoví typ vzorku pro hodnotu „m“ v souladu se stanove-
ním hodnoty „p“, tedy podle tabulky 1 přílohy č. 4 k nařízení pro příslušnou kategorii čistíren odpadních vod.

Poznámka 7) k tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení se týká stávajících biologických dočišťovacích nádrží. Jde o výjimku, kterou 
povoluje směrnice Rady 91/271/EHS. Rozbory vzorků odtoků z těchto nádrží se provádějí po filtraci filtrem ze skleněných vlá-
ken se střední velikostí pórů 0,7 až 1,3 mikrometrů, koncentrace celkových nerozpuštěných látek stanovených v nefiltrovaném 

1   Společné stanovisko Evropské unie, Konference o přistoupení, dokument č. 20901 CONF CZ 82/02, Brusel, 
26.11.2002.
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vzorku však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l. V nefiltrovaném vzorku se stanoví koncentrace nerozpuštěných látek (NL), 
pokud hodnota nepřekročí 100 mg/l, jsou pak ostatní sledované ukazatele analyzovány ve vzorku filtrovaném. 

Podle nové poznámky 8) k tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení je možno dodržení emisního limitu stanoveného pro ukazatel Ncelk 
jako nepřekročitelný roční průměr kontrolovat i pomocí denních průměrů. Vodoprávní úřad pak v povolení stanoví pouze jeden 
emisní limit - 20 mg/l jako hodnotu “m“ s četností odběru vzorků 365 za rok a pokud teplota odpadní vody na odtoku biologic-
kého stupně  ČOV bude nižší než 12 oC, nebudou odebrané vzorky považovány za relevantní.

Využití této možnosti se předpokládá na čistírnách odpadních vod v místech, kde bývá dlouhá a tuhá zima, a je proto velkým 
problémem dosažení ročního průměru pro Ncelk. Sledování Ncelk pomocí denních průměrů je vhodné také pro čistírny odpadních 
vod v povodí exponovaných vodních nádrží s odběry z povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá 
jejich využití jako zdroje pitné vody nebo míst využívaných pro koupání.

Vodoprávní úřad se může v odůvodnitelných případech rozhodnout pro zohlednění oblastních klimatických podmínek a stano-
vit v rozhodnutí konkrétní časově určené zimní období (např. listopad – duben) podle znalosti místních podmínek. V tomto ob-
dobí by měly platit stejné podmínky jako pro teplotu odpadní vody na odtoku nižší než 12 oC.

Příklady řešení zneškodňování odpadních vod v obcích pod 500 EO a přístup ke stanovení emisních limitů

1. Stoková síť zakončená mechanicko-biologickou ČOV – na odtoku z ČOV do vod povrchových platí pro emisní standar-
dy hodnoty uvedené v tabulce 1a či 1b v příloze č. 1 k nařízení. Je-li odtok z ČOV zaústěn do kanalizace, je pro emisní li-
mity na odtoku z ČOV směrodatný kanalizační řád zmíněné kanalizace a vypouštění do kanalizace podléhá povolení vo-
doprávního úřadu.

2. Stoková síť zakončená mechanickou ČOV – na odtoku z této ČOV do kanalizace, pro emisní hodnoty platí opět kanalizač-
ní řád a vypouštění do kanalizace podléhá povolení vodoprávního úřadu.

3. Kanalizace, která svádí pouze vyčištěné odpadní vody ze zařízení určených k individuálnímu čištění odpadních vod (sep-
tiky doplněné dalším stupněm čištění, DČOV), zaústěná do vod povrchových – pro  místo vyústění kanalizace do vod po-
vrchových určí vodoprávní úřad hodnoty emisních limitů individuálně podle místních podmínek a jakosti vody ve vod-
ním toku. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod, ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká do takové 
kanalizace, platí emisní limity dané kanalizačním řádem platícím pro tento systém a vypouštění z každé jednotlivé DČOV 
do kanalizace podléhá povolení vodoprávního úřadu, případně ohlášení.

4.  V případě, že odtok z domovní čistírny odpadních vod je zaústěn přímo do vod povrchových, platí pro tuto DČOV emisní 
standardy určené podle tabulky 1a nebo 1b přílohy č. 1 k nařízení. Je-li odtok z DČOV zaústěn do kanalizace neukončené 
ČOV, pro emisní limity platí opět kanalizační řád.

Povolování/ohlašování čistíren odpadních vod do 50 EO 

Novela vodního zákona č 150/2010 Sb. umožnila především ve vztahu k domovním čistírnám odpadních vod, jejichž  podstat-
nou součástí jsou výrobky označené CE (dále je „DČOV“), volbu postupu k jejich provedení. Vedle obvyklého postupu, kdy vo-
doprávní úřad vydá na žádost uživatele vodoprávní rozhodnutí k vypouštění odpadních vod podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního 
zákona a stavebního povolení dle § 15 vodoního zákona, je možné též DČOV ohlásit podle § 15a vodního zákona.

Aby mohla být DČOV ohlášena dle ustanovení § 15a vodního zákona, musí se certifikace vztahovat na všechny požadované 
ukazatele s tím, že v ostatních případech musí vodoprávní úřad přejít z režimu ohlášení na povolení dle § 8 vodního zákona, pří-
padně stavbu ohlašované DČOV zakázat

Na ohlašovanou  DČOV podle § 15a vodního zákona se vztahuje kromě vodního zákona a stavebního zákona také zákon 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcí předpisy, konkrétně musí mít podle normy ČSN EN 
12566-3 označení CE a prohlášení výrobce o shodě vydané na základě počáteční zkoušky typu autorizovanou osobou a řízení 
výroby. Dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky kontroluje Česká obchodní inspekce, vodoprávní úřad může 
pouze dát k této kontrole podnět.

Nařízení rozděluje DČOV do třech tříd  podle  nároků na jakost vypouštěných odpadních vod (tabulka 1c přílohy č. 1). 

Při povolování vypouštění odpadních vod z  DČOV do povrchových vod se postupuje shodně jako u větších ČOV, tzn. kombi-
novaným přístupem, včetně aplikace přílohy č. 7 nařízení, s výjimkou DČOV ohlašovaných podle § 15a vodního zákona. 
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V případě povolováné DČOV v lokalitě, kde je třeba požadovat přísnější emisní limity a čištění ve větším rozsahu (odstraňo-
váni fosforu apod.) může vodoprávní úřad takto rozhodnout na základě požadavků na dosažení NEK podle § 38 odst. 10 vod-
ního zákona.

.Označení CE u DČOV prokazuje soulad s požadavky normy ČSN EN 12566-3. Tato norma však nestanovuje minimální účin-
nost. Údaje o účinnosti zjištěné při zkoušce typu jsou povinnou součástí dokumentace od výrobce. Vodoprávní úřad tedy zjistí 
předpokládané provozní parametry z  dokumentace vyhotovené výrobcem, pouhá kontrola značky CE nepostačuje. Výrobce je 
povinen doložit podle zákona o technických požadavcích na výrobky a normy ČSN EN 12566-3 účinnost čištění dosaženou při 
zkoušce typu, nikoliv garantovanou odtokovou koncentraci znečištění. 

Specifika ohlašování DČOV  dle § 15a vodního zákona 

Ustanovení §15a vodního zákona se použije k provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 50 EO, jejichž pod-
statnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu (§ 11 až 13 zákona č. 22/1977 Sb., o technic-
kých požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Při ohlašování se přimě-
řeně použijí ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) o ohlašování staveb (§ 105 až 108).

Ohlášení takového vodního díla obsahuje: 

•	 náležitosti podle stavebního zákona 
•	 kategorii výrobku označeného CE 
•	 projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu
•	 způsob vypouštění odpadních vod
•	 stanovisko správce povodí
•	 vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
•	 provozní řád

Náležitosti podle stavebního zákona

Ohlášení  podle § 105 stavebního zákona obsahuje: 

•	 údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby,
•	 doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v 
katastru nemovitostí,

•	 závazná stanoviska dotčených orgánů,
•	 doklad podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované 

CE prokazující shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona. Pokud nelze takový 
doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je 
možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

Ohlášenou stavbu může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu; u dočasné stavby souhlas obsa-
huje dobu jejího trvání. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani 
mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů 
od ohlášení.

Pokud by ohlášená stavba byla navržena v rozporu s územně plánovací informací nebo s obecnými požadavky na výstavbu 
nebo umisťována v nezastavěném území anebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu, stavební úřad 
rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, provedení ohlášené stavby zakáže. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů 
ode dne ohlášení stavby.
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Kategorie výrobku označeného CE

Výrobek CE je výrobkem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [a také podle § 104 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, viz výše]. 

Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky evropské harmonizovaná normy 
ČSN EN 12566-3 +A1 a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Tyto požadavky specifikuje. Požadavky 
v předchozím odstavci se myslí technické požadavky a nikoliv požadavky vodního zákona či jeho podzákonných právních 
předpisů. Níže je uvedeno prokazování shody výrobku s normou a souladu výrobku s požadavky vodního zákona, resp. nařízení. 

 Prokazování shody výrobku s požadavky normy

Posuzování shody vlastností výrobku s požadavky podle normy se provádí v případě balených čistíren odpadních vod v několika 
krocích: : 

•	 výrobce zajistí provedení počáteční zkoušky typu výrobku autorizovanou osobou a provozuje systém řízení výroby.

Autorizovanou osobou je v tomto smyslu osoba notifikovaná podle § 2 zákona č. 22/1997 Sb.  Notifikovaná osoba vydává pro-
tokol o počáteční zkoušce typu, který je jedním z podkladů pro prokazování shody výrobku s normou. Seznam autorizovaných 
osob je uveden v tab. 1. 

Tab.1:  Seznam autorizovaných osob v ČR

Název instituce/ústavu Číslo notifikované osoby

Technický a zkušební ústav Praha, s.p 1020

Strojírenský zkušební ústav, s.p ( Brno) 1015

Výzkumný ústav pozemních staveb certifikační společnost, s.r.o.( Praha) 1017

Institut pro testování a certifikaci a.s (Zlín) 1023

K prokazování shody výrobku s normou výrobce vydává tzv.:

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě musí obsahovat: 

•	 název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a místo výroby,

•	 popis výrobku (druh, identifikace, použití) a kopii informací pro označení CE,

•	 ustanovení, se kterými je výrobek v souladu a odkaz na protokol(y) o zkoušce typu (počáteční zkoušce – výrobku) a 
záznamy týkající se systému řízení výroby (u výrobce),

•	 zvláštní podmínky pro použití výrobku,

•	 jméno a adresu (nebo identifikační číslo) oprávněného orgánu (autorizované osoby),

•	 jména a postavení osoby zplnomocněné podepsat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Kromě samotného prohlášení musí výrobce vytvořit doprovodnou dokumentaci, kterou je zpravidla štítek většího formátu. Na 
tomto štítku musí být uvedeny i následující informace a charakteristiky: 

•	 název nebo identifikační značka výrobce,

•	 poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE připojeno,
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•	 číslo normy (CSN 12566-3 +A1),

•	 popis a určené použití výrobku (obecně používaný název, určené použití, referenční kód (číslo) výrobku a použitý 
materiál (typ) a případný povlak (výstelka),

•	 údaje o příslušných funkčních charakteristikách :

•	 účinnost čištění (výkonnost čištění) určená BSK5, CHSK, NL, N-NH4
+ a Pcelk společně se zjištěným organickým den-

ním zatížením (BSK5) – pokud nebyly některé ukazatele zkoušeny, nemusí být uvedeny,

•	 jmenovitá kapacita čištění vyjádřená jako jmenovité organické zatížení s odkazem na použitou zkušební me-
todu v závislosti na materiálu,

•	 pevnost v tlaku a deformace při maximálním zatížení (vyjádřená jako únosnost),

•	 trvanlivost potvrzená údajem „vyhověla zkoušce“ v závisti na materiálu. 

Pro ilustraci je na obr. 2 ukázán příklad štítku (doprovodné obchodní dokumentace)

Obr. 2 – Příklad doprovodné obchodní dokumentace k balené čistírně odpadních vod

Název a adresa společnosti

Identifikační číslo

EN 12566-3

Balená domovní čistírna odpadních vod pro čištění splaškových (domovních            odpadních vod)

- Referenční kód (číslo) výrobku:   XX

- Materiál:                                        XX

Účinnost čištění:

Stupeň výkonnosti (účinnosti) čištění při zkouškou 
zjištěném organickém denním zatížení BSK5= XX 
kg/den

BSK:      XX% nebo mg/l

CHSK:   XX% nebo mg/l

NL:         XX% nebo mg/l

N-NH4
+: XX% nebo mg/l

Pcelk:        XX% nebo mg/l

Vodotěsnost (zkouška vodou) Vyhověla normě

Pevnost v tlaku (zkouška ve zkušební nádrži) Vyhověla normě

Trvanlivost Vyhověla normě
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Prokazování souladu výrobku s požadavky nařízení

Nařízení stanoví v příloze č. 1 specifické požadavky na výrobek CE podle § 15a. 

Tyto podmínky jsou: 

•	 Jedná se o domovní čistírnu odpadních vod certifikovanou podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů, a podle ČSN EN 12566-
3+A1 Malé čistírny odpadních vod do 50 EO - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních 
vod, ze které budou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních = Výrobek, u něhož byla prokázána shoda s nor-
mou ČSN EN 12566-3+A1

•	 Výrobek splňuje účinnosti čištění u všech ukazatelů stanovených v tab. 1c přílohy č. 1 nařízení = Počáteční zkouška 
typu prokázala, resp. potvrdila požadovanou účinnost čištění (nebo výsledné koncentrace) výrobku ve všech 
požadovaných ukazatelích. 

•	 Pro prokázání souladu výrobku s požadavky nařízení (kategorie výrobku označeného CE podle § 15a odst. 2 písm. b)) 
je třeba předložit: 

•	 Prohlášení o shodě (zejména z důvodu prokázání shody s normou) a

•	 Doprovodnou obchodní dokumentaci (štítek) (zejména z důvodu prokázání souladu s požadavky nařízení). 

Prohlášení o shodě i doprovodnou obchodní dokumentace si zpracovává výrobce sám. Informace v těchto dokumentech však 
musí vycházet pravdivě z údajů vzešlých/potvrzených protokolem o počáteční zkoušce typu. Výrobce není povinen tyto pro-
tokoly předkládat, avšak je možno požádat (výrobcem) autorizovanou osobu, která počáteční zkoušku typu provedla, o vys-
tavení tzv. „certifikátu“. V případě, že žadatel předloží tento „certifikát“, lze ho považovat za podklad požadovaný § 15a 
odst. 2 písm. b) vodního zákona a dokládající kategorii výroku označeného CE. Náhled certifikátu je na obr. 3.

Obr. 3: Ukázka „certifikátu“ o souladu výrobku s požadavky nařízení

 NO č. 1020 - Technický a zkušební ústav Praha, s.p (příklad) 
 

potvrzuje, že provedl  počáteční zkoušku  typu výrobku a vystavil protokol č. XX dne DD MM 
RRRR na výrobek: 

 

 „Čistírna odpadních vod MŽP“ 

 

   a tímto potvrzuje, že zjištěné údaje splňují požadavky ČSN EN 12566-3 + A1 

kategorii výrobku CE podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb.:  

 

!                                                   

 

V případě, že existuje podezření na nepravdivost údajů, výrobce nechce doložit 
protokol o počáteční zkoušce typu ani „certifikát“, je třeba zavolat Českou 
obchodní inspekci, která má kompetenci zasáhnout.  

!
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Projektová dokumentace zpracovaná osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu. 

Projektová dokumentace je zpracovávána obdobně jako při klasickém správním řízení. 

Požadavky na ČOV nad 500 EO

V kategorii ČOV od 500 do 2 000 a od 2001 do 10 000 EO byly do tabulek 1a a 1b přílohy č. 1 k nařízení doplněny emisní stan-
dardy pro ukazatel N-NH4

+ a to zejména proto, aby tento ukazatel byl znečišťovatelem sledován, přičemž navržený standard 
(průměr 20 mg/l) by měl být u dobře fungující ČOV bez problémů dosažen. Překročení navrhované koncentrace při technologii 
používané v této kategorii ČOV znamená v podstatě havarijní stav ČOV. 

V kategorii ČOV od 2 001 do 10 000 EO jsou v tabulkách 1a a 1b přílohy č. 1 k nařízení nově zavedeny emisní standardy pro 
ukazatel celkový fosfor (Pcelk), vhledem k tomu, že fosfor je základní živinou způsobující eutrofizaci vod, která je velkým pro-
blémem České republiky. Zlepšení stavu vod není v tomto případě možné vztahovat k bilančním hodnotám za celou ČR, ale je 
nutné brát v úvahu významná zlepšení na jednotlivých (zejména drobných) vodních tocích a v jednotlivých vodních útvarech, 
kde tyto limity mohou významně dopomoci k dosažení dobrého stavu vod. Nová poznámka 9) k tabulce 1a přílohy č. 1 k na-
řízení byla navržena proto, aby byl pro provozovatele ČOV v této kategorii vytvořen časový prostor na dovybavení ČOV che-
mickým srážením fosforu. V povolení vypouštění budou tyto limity stanoveny jako cílové s uvedením data, od kterého budou 
plněny.

K tabulce 2 a 3 přílohy č. 1 k nařízení: 

Ukazatele a přípustné hodnoty v tabulce 2 přílohy č. 1 k nařízení, která vznikla sloučením tabulek 2a a 2b přílohy č. 1 k naří-
zení původně uvedených v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., jsou nově seřazeny podle CZ-NACE a jsou rozšířeny o další výrob-
ní obory, ukazatele znečištění a emisními standardy. Emisní standardy a podle nich stanovené emisní limity uvedené jako pří-
pustné koncentrace nebo účinnosti čištění mají charakter hodnot „p“, které je možné překročit v četnosti rozborů dle přílohy č. 
5 k nařízení. Emisní standardy a podle nich stanovené emisní limity poměrných množství, uvedené v jednotkách kg/t, vyjadřu-
jí roční hodnotu a jsou nepřekročitelné. 

Hodnoty emisních limitů „m“ jsou v případě průmyslových odpadních vod výrazně ovlivněné charakterem výroby, použitými 
surovinami, hospodařením s vodou v podniku a vysokou nerovnoměrností vypouštění odpadních vod v závislosti na výrobním 
cyklu. Proto nelze tyto hodnoty pro jednotlivé výrobní obory uvádět všeobecně a ponechává se vodoprávnímu úřadu možnost 
stanovit hodnoty emisní limitů „m“ podle místních podmínek. Hodnoty „m“ jsou hodnoty nepřekročitelné.

Emisní standardy v tabulce 3 přílohy č. 1 k nařízení a podle nich stanovené emisní limity jsou nepřekročitelné hodnoty, pokud 
nejsou označeny jako přípustné hodnoty „p“, které mohou být překračovány v rozsahu podle přílohy č. 5 k nařízení.

Stanovení AOX se provádí dle normy ČSN EN ISO 9562, tzn. bez filtrace vzorků před stanovením.
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K příloze č. 2

Příloha č. 2 k nařízení obsahuje požadavky, které představují požadovaný a cílový stav jakosti povrchových vod a musejí být 
splněny nejpozději do 22.12.2015. 

K příloze č. 3

Příloha č. 3 k nařízení sestává ze dvou částí. Část A obsahuje NEK, požadavky na užívání vod a  obecné požadavky. Tabulka č. 
1a části A je rozdělena do šesti sloupců, které obsahují různé prvky na ochranu povrchových vod. Ve sloupc “normy environ-
mentální kvality” jsou uvedeny NEK a obecné požadavky pro různé skupiny znečišťujících látek (viz poznámka J) pod touto 
tabulkou v nařízení). Ve sloupcích “kaprové vody” a “lososové vody” jsou uvedeny požadavky pro povrchové vody, které jsou 
vhodné pro život ryb a dalších vodních živočichů, ve sloupci “koupání” jsou uvedeny požadavky na ochranu povrchových vod, 
které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá využití ke koupání a ve sloupci “vodárenské účely” jsou uvedeny požadav-
ky na ochranu povrchových vod, které jsou nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody.

NEK a obecné požadavky ve sloupci “Normy environmentální kvality a obecné požadavky” vyjadřují obecné hodnoty určené 
jako roční průměrná hodnota nebo nejvyšší přípustná hodnota. Podrobnosti týkající se hodnocení podle těchto obecných poža-
davků a NEK jsou uvedeny v § 11 a příloze č. 12 k vyhlášce o monitoringu. Pro některé ukazatele je ve sloupci nejvyšší přípust-
ná hodnota uvedeno číslo, které podle poznámky pod čarou je jinou statistickou prezentací, např. 95 % kvantilem. V takovém 
případě platí, že limit je splněn v případě, že pouze 5 % výsledků je nad touto hodnotou. 

NEK vyjádřené roční průměrnou hodnotou a nejvyšší přípustnou hodnotou musí být dodrženy v reprezentativním monitorova-
cím místě útvaru povrchových vod použitým pro hodnocení jeho stavu. Informace o reprezentativních monitorovacích místech 
jsou uvedeny v Programu monitoringu povrchových vod zpracovaným podle § 14 vyhlášky o monitoringu. 

Sloupce “kaprové vody“ a “lososové vody“ tabulky č. 1a části A přílohy č. 3 k nařízení vychází z příloh ke směrnici Rady 
2006/44/EHS 2. Zatímco příloha č. 2 k nařízení vlády č. 169/2006 Sb. 3 slouží především pro zjišťování a hodnocení stavu jakos-
ti povrchových vod na úsecích vod lososových a vod kaprových, sloupce “kaprové vody“ a “lososové vody“ tabulky č. 1a čás-
ti A přílohy č. 3 k nařízení jsou východiskem pro stanovení cílových emisních limitů u zdrojů znečištění ležících v místě těchto 
úseků nebo nad nimi. Ve směrnici Rady 2006/44/EHS mají požadované hodnoty, stejně jako v nařízení vlády č. 169/2006 Sb., 
různou pravděpodobnost nepřekročení. Požadavky ve sloupcích “kaprové vody“ a “lososové vody“ tabulky č. 1a části A přílohy 
č. 3 k nařízení budou používány pro potřeby výpočtu emisních limitů a jsou interpretovány jako celoroční aritmetické průměry.

Sloupec “koupání“ tabulky č. 1a části A přílohy č. 3 k nařízení vychází z přílohy ke směrnici Rady 2006/7/ES 4. Zatímco přílo-
ha č. 1 k vyhlášce č. 135/2004 Sb. 2 slouží především pro hodnocení dodržování jakosti povrchových vod určených pro koupání, 
sloupec “koupání“ tabulky č. 1a části A přílohy č. 3 k nařízení je východiskem pro stanovení cílových emisních limitů u zdrojů 
znečištění ležících nad úseky vodních toků vyhrazených pro koupání. Ve vyhlášce č. 135/2004 Sb. a ve Směrnici mají požado-
vané hodnoty různou pravděpodobnost nepřekročení. Požadavky ve sloupci “koupání“ tabulky č. 1a přílohy části A č. 3 k naří-
zení budou používány pro potřeby výpočtu emisních limitů.

Sloupec “vodárenské účely” tabulky č. 1a části A přílohy č. 3 k nařízení vychází z přílohy II ke směrnici Rady 75/440/EHS 4. 
Zatímco příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 3 slouží především pro hodnocení jakosti povrchových vod, odebíraných pro 
vodárenské účely (surová voda), sloupec “vodárenské účely” tabulky č. 1a části A přílohy č. 3 k nařízení je východiskem pro 
stanovení cílových emisních limitů u zdrojů znečištění ležících nad místem odběru surové vody. Ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. a 
ve směrnici mají požadované hodnoty různou pravděpodobnost nepřekročení. Pokud není stanovena technologie úpravy vody 
v dotčené úpravně vody, bere se v úvahu kategorie A2. Požadavky ve sloupci “vodárenské účely” tabulky č.1a části A přílohy 
č. 3 k nařízení budou používány pro potřeby výpočtu emisních limitů.

Doporučené referenční analytické metody pro účely analytického stanovení výše uvedených obecných požadavků, požadavků 
na užívání vod a NEK jednotlivých ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku jsou uvedeny v Rámcovém programu mo-
nitoringu a příslušném metodickém pokynu. 

2   vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a 
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

3   směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné 
vody ve členských státech.

4   vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
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Pro ukazatel AOX platí, že stanovení se provádí dle normy ČSN EN ISO 9562, tzn. bez filtrace vzorků před stanovením. 

Tabulka č. 1b části A přílohy č. 3 k nařízení obsahuje ukazatele znečištění povrchových vod  včetně odpovídající NEK. Jedná se 
o ukazatele, které se používají výhradně pro hodnocení ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod.

Část B této přílohy obsahuje NEK pro vybrané prioritní látky v sedimentu a biotě. 

Vzhledem k tomu, že různé sedimenty mají různé složení a uvedené NEK odpovídají pouze  jednomu definovanému složení, je 
třeba nalezené hodnoty obsahu látek normalizovat.  Normalizace se provádí následujícím způsobem:

CnormNEK = CS * TOCNEK * TOCS
-1

kde,
CnormNEK – normalizovaný obsah látky pro výpočet ročního aritmetického průměru porovnání s NEK [μg/kg]
CS – obsah látky ve vzorku [μg/kg]
TOCS - obsah organického uhlíku ve vzorku [kg/kg]
TOCNEK – obsah organického uhlíku ve standardním sedimentu/plaveninách použitém pro odvození NEK [kg/kg]
Obsah organického uhlíku se standardní matrici (TOCNEK) je pro sediment 0,05 kg/kg a pro plaveniny 0,1 kg/kg.
Tato normalizace platí pouze pro organické látky, pro kovy se normalizace provádí obdobným způsobem, avšak místo koncen-
trací TOC se použije koncentrace hliníku.

Podrobnosti k hodnocení podle NEK pro vybrané prioritní látky v sedimentu a biotě jsou uvedeny v § 11 a příloze č. 12 vyhláš-
ky o monitoringu.

K příloze č. 4

Příloha č. 4 stanovuje minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění a 
pro městské odpadní vody také druh odebíraného vzorku. Minimální četnost odběrů vzorků u městských odpadních vod udává 
tabulka 1 přílohy č. 4             k nařízení. V případě, že vodoprávní úřad bude požadovat vyšší četnost sledování, než je uvedeno 
v příloze č. 4 k nařízení, musí tento požadavek v rozhodnutí patřičně odůvodnit, např. tím, že tato data již provozovatel z vlast-
ních provozních důvodů sleduje a není pro něj jejich opatřování další nadměrnou zátěží.

Pro účely zařazení ČOV do kategorie dle velikosti může vodoprávní úřad na časově omezenou dobu stanovit vyšší četnost sle-
dování jakosti přitékající odpadní vody.

Pro kategorie ČOV nad 100 000 EO je zde zařazen ukazatel TOC (celkový organický uhlík), u kterého vodoprávní úřad stano-
ví pouze četnost a způsob sledování podle § 8 odst. 3 nařízení. 

Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad podle poznámky 4 k tabul-
ce 1 přílohy č. 4 k nařízení způsob odběru vzorku individuálně podle toho, který typ vzorku má v daném případě největší vy-
povídací schopnost.

V kategorii zdrojů znečištění do 50 EO (DČOV, případně septiků doplněných dalším stupněm čištění) může vodoprávní úřad 
podle poznámky 4 k tabulce 1 přílohy č. 4 k nařízení stanovit menší četnost odběrů, než je pro tuto kategorii uvedeno, přičemž 
je nutno zvážit, zda je stanovený počet odběrů dosti reprezentativní. V takovém případě však dle Přílohy č.5 není přípustný 
žádný vzorek s překročením, proto vodoprávní úřad uvede do rozhodnutí pouze maximální (m) hodnoty.

U odpadních vod nekomunálního charakteru, avšak bez obsahu zvlášť nebezpečných závadných látek, vodoprávní úřad stanoví 
četnost a druh vzorku v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových individuálně. 

Průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek musejí být v případě překročení prahových množství dle tabul-
ky 2 přílohy č. 4 k nařízení sledovány denně 24 hodinovými směsnými vzorky při současném měření denního množství odpad-
ních vod. Jednodušší způsob může vodoprávní úřad stanovit, jestliže množství vypouštěných zvlášť nebezpečných závadných 
látek nepřekračuje prahová množství uvedená v tabulce 2 přílohy č. 4 k nařízení. Stanovená četnost sledování vypouštěných 
zvlášť nebezpečných závadných látek by měla být přímo úměrná jejich vypouštěnému množství za rok.
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K příloze č. 5

Jestliže je emisní standard a z něho odvozený emisní limit definován jako hodnota „p“, může být v období kalendářního roku 
určeným počtem směsných vzorků překročen. Určený počet povolených překročení uvádí příloha č. 5 k nařízení v závislosti na 
celkovém počtu odebraných směsných vzorků.

Hodnoty v příloze č. 5 k nařízení jsou sestaveny na základě předpokladu, že emisní standardy typu „p“ jsou hodnoty s pravdě-
podobností nepřekročení 95 % a mají svůj interval spolehlivosti závislý na počtu prvků v souboru. 

K příloze č. 6

Příloha č. 6 k nařízení uvádí seznam prioritních a prioritních nebezpečných látek. Látky označené jako prioritní nebezpečné jsou 
zároveň zahrnuty do kategorie zvlášť nebezpečných závadných látek.

K příloze č. 7

V České republice existuje značná rozmanitost v technických zařízeních i technologických procesech použitelných pro čištění 
odpadních vod. Volba vhodné technologie je dána různými kritérii, rozhodující je však vliv velikosti daného zdroje znečištění, 
která se vyjadřuje v jednotkách EO. Tato zásada velikostního členění čistíren odpadních vod do kategorií s různými nároky na 
velikost emisních standardů byla převzata i do nařízení vlády. 

Ačkoli tedy nařízení vlády nevyjmenovává žádné konkrétní technologie v jednotlivých velikostních kategoriích čistíren odpad-
ních vod, děje se tak víceméně nepřímo stanovením přípustných hodnot „p“ a „m“ (respektive „průměr“ a „m“) pro jednotlivé 
zavedené ukazatele znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (emisních standardů – v tabulkách 1a a 1b přílohy č.1 k na-
řízení). 

Tato metodika by měla vodoprávním úřadům pomoci při požadování nejlepších dostupných technologií u komunálních zdrojů 
znečištění, což bude v kombinovaném přístupu představovat zatím (v prvním cyklu plánů povodí, na 6 let, tj. do roku 2015) nej-
vyšší možný požadavek na bodový zdroj znečištění.

Stručný slovní popis nejlepších dostupných technologií, číselné hodnoty koncentrací („p“ resp. „průměry“ a „m“) dosažitelné 
za nejméně příznivých provozních podmínek a účinností čištění pro jednotlivé ukazatele znečištění při jejím použití  při čiště-
ní odpadních vod jsou v daných velikostních kategoriích čistíren odpadních vod předepsány v tabulce 1 přílohy č. 7 k nařízení.  
Zvolená nejlepší dostupná technologie musí vždy splňovat slovní popis technologie.

Typické návrhové hodnoty (zatížení kalu, koncentrace aktivovaného kalu a aerobní stáří kalu) pro jednotlivé druhy aktivace jsou 
uvedeny například v příloze A normy ČSN EN 12566-6 Čistírny odpadních vod – Část 6: Aktivace či v kapitole 9.2.2 normy 
ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 EO. Tvar a uspořádání nádrží (D-N systém, oběhová aktivace apod.), re-
žim provozování nádrží (kontinuální x diskontinuální – SBR, přerušovaná aerace apod.) či způsob separace kalu nejsou rozho-
dující pro posouzení souladu se slovním popisem nejlepší dostupné technologie.

1. Kategorie ČOV do 500 EO 

Základním primárním efektem realizace opatření pro čištění nebo zneškodňování odpadních vod z malých zdorjů znečištění do 
500 EO je eliminace vnosu znečištění, a to podle zvoleného typu řešení buď pouze organického, nebo i organického znečištění 
v kombinaci se znečištěním dusíkatým, podle toho, co vyžadují místní podmínky. 

V této oblasti vykazuje značná specifika oblast DČOV, tj. ČOV do 50 EO. Některá specifika jsou popsána v komentáři k přílo-
ze č. 1 nařízení. Nebezpečí kompaktních (balených) DČOV spočívá v tom, že mnohdy vzbuzují dojem bezobslužných zařízení. 
Proto musí být i pro tato zařízení stanoven režim pravidelné kontroly. 

Dalším specifickým problémem v této velikostní kategorii, který musí být speciálně ošetřen, je přerušovaný režim produkce od-
padních vod (např. stravovací či rekreační zařízení s převážně víkendovým provozem, sezónní rekreační objekty apod.) 

Ve velikostní kategorii do 500 EO se používají vedle aktivačních ČOV i biofilmové reaktory a extenzivní technologie, jako jsou 
biologické dočišťovací nádrže, kořenové (vegetační) čistírny či zemní filtry. U extenzivních terchnologií je ovšem nutné klást 
důraz na dokonalé mechanické předčištění odpadních vod před jejich přivedením do těchto zařízení a nelze je bez této předúpra-
vy přitékající odpadní vody považovat za nejlepší dostupnou technologii. Samotné mechanické čištění nebylo shledáno jako do-
statečné ani pro tuto nejmenší velikostní kategorii. 
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 Za základ nejlepší dostupné technologie je v této kategorii považována: 

•	 nízko až středně zatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu.

Dalším vhodným řešením splňujícím slovní popis nejlepší dostupné technologie mohou být také:

•	 různé konstrukce rotačních biofilmových reaktorů s vlastním mechanickým čištěním a separací biomasy, 

•	 malé biologické filtry, a to buď samostatné či v kombinaci s aktivačním procesem (nosiče ponořené do aktivace) s vlastním 
předčištěním i separací biomasy.

2. Kategorie ČOV do 2 000 EO

Nařízení vlády vyžaduje v této velikostní kategorii kromě odstraňování uhlíkatého znečištění i odstraňování sloučenin dusíku, i 
když pouze v ukazateli amoniakální dusík (N-NH4

+). Přípustné hodnoty pro ukazatel N-NH4
+ jsou uvedeny zejména proto, aby 

byl tento ukazatel analyticky sledován, přičemž koncentrační limit by měl být u dobře biologicky vyčištěné odpadní vody dosa-
žen. Překročení této koncentrace s technologiemi používanými v této kategorii znamená v podstatě havarijní stav.

V této velikostní kategorii můžeme nalézt největší rozmanitost technologických procesů a zařízení od klasických zkrápěných 
biofiltrů (používaných již na počátku našeho století) přes rotační biofilmové reaktory až po aktivační proces, opět přednostně s 
aerobní stabilizací kalu. 

Nízko zatěžovaný aktivační proces i biofilmové reaktory produkují při teplotách nad 12 °C plně nitrifikovaný odtok. 

Za nejlepší dostupnou technologii se v této kategorii považuje 

•	 nízko zatěžovaná aktivace se stabilní  nitrifikací.

Zejména v obcích s oddílnou kanalizací je vhodné v této velikostní kategorii používat aktivace typu SBR (sequence batch reac-
tor), a to jak v původním jednoduchém provedení monobloků, tak zejména moderních systémů s časovým řízení. 

3. Kategorie ČOV 2 001 – 10 000 EO 

V této kategorii je vyžadováno odstraňování uhlíkatého znečištění, sloučenin dusíku, i když pouze v ukazateli N-NH4
+ a nově 

i fosforu (Pcelk). 

Za nejlepší dostupnou technologii se pro tuto kategorii považuje: 

•	 nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a simultánním srážením fosforu doplněná terciárním dočištěním stá-
vajících odtoků (mikrosíta, jiné formy terciární filtrace). 

K simultánnímu srážení fosforu se používají soli Fe nebo Al3+. Zavedení chemického srážení fosforu je investičně nenáročné, 
znamená však zvýšení provozních nákladů (spotřeba solí, zvýšená produkce kalu).

V této velikostní kategorii se v ČR uplatňují dva hlavní typy technologií, založené na aktivačním procesu: 

•	 D-N proces (nitrifikace s pre-denitrifikací), 

•	 oběhová aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací. 

Pro dosahování požadované kvality v této kategorii ČOV je rozhodující rovněž dimenzování dosazovacích nádrží. Návrhová 
kritéria jsou uvedena např. v ČSN 75 6401.

Mikrosíta zařazená za dosazovací nádrží jsou pojistkou proti únikům aktivovaného kalu do odtoku. 

4. Kategorie ČOV 10 001 - 100 000 EO 

Základním rysem nejlepší dostupné technologie v této velikostní kategorii bude doplnění stávajícího čištění o terciární filtraci a 
v případě potřeby terciární srážení fosforečnanů. 
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Za nejlepší dostupnou technologii se v této kategorii považuje

•	 nízko zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů doplněná o terciární stupeň čištění včetně srážení fosforu eventuel-
ně dávkování externího substrátu.

V případě aplikace nejlepší dostupné technologie bude nutno vyřešit i otázku dostatku organického substrátu pro denitrifikaci, 
případně pro denitrifikaci v kombinaci s biologickým odstraňováním fosforu. V této souvislosti musí nejlepší dostupné techno-
logie řešit: 

•	 nutnost zařazení primární sedimentace, kdy se ztrácí značná část organického uhlíku, nutného pro biologické odstraňová-
ní dusíku a/nebo fosforu; je tedy nutná ekonomická úvaha o tom, co bude ekonomicky náročnější – buď pokles v produkci 
bioplynu, nebo náklady na nákup náhradních organických substrátů, 

•	 výběr a dávkování externích organických substrátů. 

Tato velikostní kategorie je doménou původní československé technologie, tzv. R-D-N procesu (kde je R - regenerační zóna; 
D - denitrifikační zóna; N - nitrifikační zóna)

Hlavní přednosti R-D-N procesu mohou být shrnuty do následujících bodů: 

•	 přítomnost anoxické kompartmentalizované zóny a zóny regenerační vytváří podmínky pro tzv. nevyvážený růst baktérií, 
který podporuje vznik dobře sedimentujícího aktivovaného kalu; dobrá sedimentovatelnost aktivovaného kalu je rozhodu-
jící pro oddělení aktivní biomasy od vyčištěné odpadní vody gravitací v dosazovacích nádržích, 

•	 v systému dochází ke kombinaci kinetické a metabolické selekce mikroorganismů, což rovněž podporuje dobré sedimen-
tační vlastnosti aktivovaného kalu, 

•	 přítomnost regenerační zóny vytváří vynikající podmínky pro růst nitrifikačních baktérií nutných pro biologické odstraňo-
vání dusíku z odpadních vod. 

Řada městských ČOV dokončená v posledních letech byla s tímto procesem vyprojektována již koncem 80. let. 

Tento proces plně vyhovuje emisním standardům pro tuto velikostní kategorii, neboť umožňuje dosahovat účinné nitrifikace i 
snížení koncentrace celkového anorganického dusíku. Zároveň dochází k částečnému snížení koncentrace fosforu biologickou 
cestou. V případě nutnosti je však možno kombinovat R-D-N proces se simultánním srážením fosforečnanů, kdy se srážedlo 
dávkuje do vhodného místa nitrifikační zóny. Fosfor v nejrůznější formě je činností baktérií v odpadní vodě či v aktivovaném 
kalu převeden do formy orthofosforečnanového anionu. Tento anion snadno vytváří nerozpustné sole, přičemž ke srážení se nej-
častěji používají síran železitý či hlinitý nebo vápno. V případě simultánního srážení je vznikající sraženina zachycena v dosa-
zovací nádrži a odvedena ze systému v přebytečném aktivovaném kalu. 

Jinou velmi běžnou modifikací aktivačního procesu v této velikostní kategorii je oběhová aktivace, používaná již pro ČOV do 10 
000 EO. Technologická linka je však vybavena i anaerobní zónou, která umožňuje biologické odstraňování fosforu z odpadních 
vod a přispívá i ke zlepšení separačních vlastností aktivovaného kalu. Oběhové aktivace jsou stále častěji navrhovány a provo-
zovány s přerušovanou aerací, kdy jsou v systému jednoznačně definovány kultivační podmínky pro nitrifikaci a denitrifikaci. 

V této velikostní kategorii je běžně dostupnou technologií i aktivace typu SBR, a to nejen v klasickém uspořádání, ale i v prove-
dení tzv. cyklické aktivace nebo aktivace se střídáním nitrifikace a denitrifikace ve dvou paralelně provozovaných aktivačních 
nádržích s jednou nádrží dosazovací. 

Nejnověji se v posledních letech na čistírnách této kategorie u nás prosazuje aktivace s kaskádou nitrifikace a denitrifikace, kde 
je eliminována nutnost interní recirkulace aktivační směsi. 

5. Kategorie ČOV nad 100 000 EO 

Technologie používané na našich největších čistírnách odpadních vod jsou principiálně shodné s technologiemi v předchozí ka-
tegorii. Protože v této kategorii platí nejpřísnější emisní standardy, používá se u všech nových či modernizovaných ČOV kom-
binace odstraňování organického znečištění s biologickou eliminací sloučenin dusíku a fosforu. 

Za nejlepší dostupnou technologii se v této kategorii považuje:
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•	 nízko zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů doplněná o terciární stupeň čištění včetně srážení fosforu, eventuel-
ně dávkování externího substrátu

Typickou technologií pro tuto velikostní kategorii je tzv. R-AN-D-N proces, (kde je R - regenerační zóna; AN – anaerobní zóna 
pro navození zvýšeného biologického odstraňování fosforu; D - denitrifikační zóna; N - nitrifikační zóna) 

Výše popsaná technologická linka R-D-N procesu je ještě doplněna o anaerobní zónu. 

Pro dosahování limitu Ncelk bude rozhodující: 

•	 stabilita procesu nitrifikace, 

•	 zajištění organických substrátů pro denitrifikaci.

Jak již bylo zmíněno, je pro jakost vody na odtoku ve všech velikostních kategoriích důležité správné dimenzování, konstruk-
ce i provozování dosazovacích nádrží. Pro dosahování velmi přísných emisních limitů bude nutná i bezchybná funkce dosazo-
vacích nádrží, a to ve spojení s vynikajícími separačními vlastnostmi aktivovaného kalu. Konstrukce dosazovacích nádrží však 
musí být realistická a navrhovaná inovativní řešení musí být teoreticky zdůvodnitelná a prokázaná v provozním měřítku. 

V případě potřeby lze obsah nerozpuštěných látek na odtoku z dosazovací nádrže dále snižovat terciární filtrací, která se již dnes 
u větších ČOV používá. 

Pokud se jedná o ukazatel Pcelk je chemické simultánní srážení, vzhledem k číselným hodnotám limitu, automatickou součástí 
technologie. Ve vybraných případech bude nutno uvažovat s terciárním srážením, a to nejen s gravitační separací sraženiny, ale 
vzhledem k jejím nepříznivým separačním vlastnostem často i s filtrací. 

V rámci zefektivnění navrhování a provozování aktivačních technologií v této velikostní kategorii je možné využít následující 
doporučení: 

•	 Opatření na stokové síti a v části mechanického čištění ČOV s cílem zabránit ztrátám dobře rozložitelných substrá-
tů nutných ve vlastním biologickém čištění pro procesy zvýšeného biologického odstraňování fosforu a denitrifikaci. 

•	 Zlepšení separace shrabků a písku s jejich následným zpracováním, dnes zejména praní písku. 

•	 Zvýšení účinnosti primární sedimentace konstrukčními opatřeními nebo chemickým srážením (pokud to v konkrétním 
případě není v rozporu s požadavky biologického odstraňování nutrientů).  

•	 Úpravy technologické linky již stávajících ČOV, byť již navržených a provozovaných s odstraňováním nutrientů, s cí-
lem dosáhnout větší míry zastoupení nitrifikačních baktérií v aktivovaných kalech, a tudíž prohloubení a stabilizaci 
nitrifikace. U nových ČOV uvažovat s těmito opatřeními již ve fázi projektu. V praxi se bude jednat nejčastěji o zave-
dení již provozně dostatečně ověřené bioaugmentace nitrifikačních baktérií in-situ). 

•	 Jinou účinnou cestou stabilizace nitrifikační populace v čistírenském systému může být kombinace aktivačního pro-
cesu s biofilmovou kultivací. 

•	 V případě nedostatečné bilance snadno rozložitelných substrátů vůči množství dusičnanů odstraňovaných denitri-
fikací bude nutno přistupovat k dávkování externích substrátů, které budou muset ovšem splňovat určité podmínky. 
Jako vhodný zdroj organického uhlíku se jeví nižší alkoholy, zejména methanol a ethanol. Bude nutno zvážit i nezbyt-
nost primární sedimentace v technologické lince takové ČOV a další opatření v čistírně. Z tohoto hlediska se jeví 
jako optimální kalová koncovka, která umožňuje zachycení, příp. znovuvyužití nutrientů a účinné využití organické-
ho podílu biomasy )

•	 Z hlediska dosahování limitních koncentrací fosforu na odtoku, zejména po zavedení emisních limitů stavovených 
kombinovaným způsobem, se chemické srážení fosforečnanů stane nedílnou součástí biologické ČOV. Toto sráže-
ní by však nemělo suplovat vlastní odstraňování organického znečištění aktivovaným kalem (tedy pokud možno bez 
současné koagulace). Stále častější pak bude terciární srážení fosforečnanů ve filtrech speciálně vyvinutých k tomu-
to účelu . 
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Ekonomická náročnost doporučovaných čistírenských technologií v jednotlivých velikostních kategoriích ČOV 

V případě potřeby ekonomické rozvahy se navrhuje použít hodnoty orientačních jednotkových nákladů z „Katalogů opatření“ 
zpracovaných v roce 2005 Ministerstvem zemědělství (www.eagri.cz – záložka Vodní hospodářství / Plánování v oblasti vod).

 Ing. Hana Randová, v. r.
ředitelka odboru ochrany vod



27

Příloha

Termíny „obdobně“ a „přiměřeně“

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnese-
ním vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosin-
ce 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26. května 2004 č. 506 a usnesením 
vlády ze dne 3. listopadu 2004 č.1072

Čl. 41

Použití slov „obdobně“ a „přiměřeně“

(1) Slovo „obdobně“ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanove-
ní se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu. Používá se například obratu „Pro ...... platí obdobně § ... odst. ...“.

(2) Slova „přiměřeně“ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít výjimečně; vy-
jadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. Používá se například obratu „Pro ...... platí při-
měřeně § ... odst. ...“. 
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1. Úvod

Hlavním účelem tohoto metodického pokynu (dále jen „pokyn“) je poskytnout provozovatelům činností dle vyhlášky  
č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitu-
jících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, ve znění vy-
hlášky č. 257/2011 Sb. (dále jen „vyhláška“), přesný návod pro zpracování roční hmotnostní bilance těkavých organických lá-
tek (dále jen „bilance“). 

Dále má poskytnout příslušným orgánům státní správy v ochraně ovzduší podklad pro kontrolu, zda provozovatelé správně vy-
pracovávají bilanci, která slouží jako kontrola dodržování požadavků stanovených vyhláškou. Z hlediska legislativy se tento 
metodický pokyn vztahuje ke všem činnostem dle vyhlášky (s výjimkami popsanými v textu pokynu).

2. Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek

Povinnost zpracovávat bilanci je dána ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky. Tato povinnost se týká všech středních a velkých zdro-
jů spadajících pod činnosti, které jsou vymezeny přílohou č. 1 k vyhlášce, s výjimkou činnosti uvedené pod bodem 4.4. v přílo-
ze č. 1 k vyhlášce - nanášení práškových plastů (neboť zde nejsou používána organická rozpouštědla na vstupu a k emisím tě-
kavých organických látek dochází až v důsledku vypalování vrstvy naneseného práškového laku).

Cílem bilance je zpracování dokumentu s přesnými informacemi týkajícími se hmotnostního množství použitých organických 
rozpouštědel na provozovně (vstupy) a hmotnostního množství organických rozpouštědel, která opustila provozovnu různými 
způsoby (výstupy). Provozovatelé zdrojů pomocí bilance prokazují plnění emisních limitů celkových a fugitivních emisí nebo 
dodržování plánů snížení emisí těkavých organických látek. Bilance může provozovatelům sloužit i jako podklad pro optimali-
zaci provozu a pro výběr opatření ke snížení emisí těkavých organických látek.

2.1. Rozsah platnosti bilance

Bilance se vztahuje na následující činnosti:

1. Polygrafie (ofset, publikační hlubotisk, knihtisk a jiné tiskařské činnosti)
2. Odmašťování a čištění povrchů
3. Chemické čištění 
4. Aplikace nátěrových hmot (s výjimkou podbodu 4.4.)
5. Navalování navíjených drátů
6. Nanášení adhesivních materiálů
7. Impregnace dřeva
8. Laminování dřeva a plastů
9. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu1 
10. Výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev
11. Výroba obuvi 
12. Výroba farmaceutických směsí
13. Zpracování kaučuku, výroba pryže
14. Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků

1   Pro tuto činnost byl v roce 2007 odborem ochrany ovzduší MŽP vydán pod číslem ZP44/2007 podrobný metodický 
pokyn týkající se zpracovávání bilancí

5.
METODICKÝ POKYN

odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek
podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky č. 337/2010,  

ve znění vyhlášky č. 257/2011 Sb.



29

Bilance zahrnuje pouze ta organická rozpouštědla, která byla ve sledovaném roce použita jako vstup v daném zdroji, nebo byla 
z daného zdroje emitována, či v něm recyklována.

2.2. Vysvětlení základních pojmů

Organické rozpouštědlo je jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně či ve směsi s jinými látkami, 
aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako čis-
ticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostře-
dek používaný k úpravě viskozity či povrchového napětí, jako změkčovadlo či jako ochranný prostředek,

VOC je zkratkou anglického termínu Volatile Organic Compounds, neboli „těkavé organické látky“.

VOC je jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je men-
ší nebo roven 250 °C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa.

TOC je zkratkou anglického termínu Total Organic Carbon a znamená „celkový organický uhlík“.

Rozdíl mezi pojmy VOC a TOC je patrný z následujícího příkladu:

Například 1 kg etanolu (sumární chemický vzorec C2H5OH, známý jako líh či etylalkohol) obsahuje 0,52 kg organického uhlí-
ku (C), zatímco 1 kg acetylenu (sumární chemický vzorec C2H2) obsahuje 0,92 kg C.

Označení TOC se používá většinou při měření emisí, které neumožňuje stanovit množství konkrétních organických látek, ale 
umožňuje stanovení celkového množství organického uhlíku v těchto látkách.  

Fugitivní emise je označení pro tu část emisí (v našem případě část emisí VOC) které unikají volně do venkovní atmosféry 
a nejsou vypouštěny konkrétním komínem (výduchem). 

Fugitivní emise se obecně nedají měřit. Není možné uspokojivě stanovit množství vzduchu, který je unáší, ani jejich koncentra-
ci. Místem úniku fugitivních emisí mohou být okna, dveře, netěsnosti a jiné průduchy, kterými dochází k výměně vzduchu v bu-
dově, kde je umístěna technologie. Fugitivní emise však mohou vznikat i mimo pracovní prostor, ze kterého mohou být vyneseny 
jinými médii, než vzduchem z pracovního prostředí. Je to například odpadní voda znečištěná organickými rozpouštědly (někte-
rá jsou volně rozpustná, jiné mohou tvořit emulzi). Za fugitivní emise jsou v některých případech považovány i podíly VOC (re-
zidua), které zůstanou v konečném výrobku a vytěkají až u zákazníka. 
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2.3. Přehled jednotlivých toků pro zpracování bilance

Bilance pracuje s pojmy „vstupy“ a „výstupy“. 

vstupy  jsou označeny písmenem I z angl. „Input“

výstupy  jsou označeny písmenem O z angl. „Output“

V ideálním případě musí být bilance vyvážená (v rovnováze), což znamená, že součet vstupů se musí rovnat součtu výstupů.

I1 + I2 = O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 + O7 + O8 + O9
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2.3.1. Vstupy bilance

Tok Definice dle vyhlášky Zkrácený obsah definice
I1

celková hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo ve 
směsích, která byla využita jako vstupy do procesů v časovém rám-
ci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance

zakoupená a používaná organic-
ká rozpouštědla

I2
celková hmotnost organických rozpouštědel, v čisté formě nebo 
ve směsích, která byla regenerována a znovu (recyklovaně) využita 
jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítává-
na tato hmotnostní bilance (recyklovaná rozpouštědla se započítá-
vají pokaždé, kdy jsou využita v rámci provozu daného zdroje)

regenerovaná organická roz-
pouštědla, používaná ve stej-
ném procesu

2.3.2. Výstupy bilance

Tok Definice dle vyhlášky Zkrácený obsah definice
O1

emise těkavých organických látek v odpadních plynech VOC v odpadních plynech

O2
hmotnost organických rozpouštědel obsažených v odpadní vodě; v 
některých případech je vhodné při výpočtu veličiny O5 brát v úva-
hu i způsob zpracování odpadních vod

organická rozpouštědla v odpad-
ních vodách

O3
hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako nečistoty 
nebo rezidua v konečných výrobcích

organická rozpouštědla jako ne-
čistota nebo reziduum v pro-
duktu

O4
hmotnost nezachycených těkavých organických látek uvolněných 
do ovzduší vlivem větrání místností, kdy jsou tyto emise z pracov-
ního prostředí vypouštěny do ovzduší okny, dveřmi, ventilačními 
otvory apod.

fugitivní emise v ovzduší

O5
hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných v průbě-
hu chemických a fyzikálních procesů, například spalováním, sorp-
cí apod., pokud tato hmotnost nebyla započtena do veličin O6, O7 
a O8

eliminovaná/vázaná organická 
rozpouštědla

O6
hmotnost organických rozpouštědel obsažených ve shromáždě-
ných odpadech

organická rozpouštědla v odpa-
dech

O7
hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo ve směsích 
prodaných nebo určených k prodeji jako komerční výrobek

organická rozpouštědla v ko-
merčních produktech

O8
hmotnost organických rozpouštědel, která byla regenerována ze 
směsí k opětovnému využití v rámci provozu daného zdroje, a kte-
rá nebyla v časovém rámci, pro který je zpracovávána tato bilance, 
opětovně využita jako vstup I2

organická rozpouštědla regene-
rovaná, uložená pro další období

O9
hmotnost organických rozpouštědel uvolněných do životního pro-
středí jiným způsobem

úkapy, rozlití, havárie
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2.4. Specifikace jednotlivých toků

2.4.1. Vstup I1

Všechna organická rozpouštědla použitá v daném časovém období jako vstup do procesu. Mohou to být buďto čistá organická 
rozpouštědla (směsi různých organických rozpouštědel jsou ředidla), nebo přípravky s obsahem organických rozpouštědel (or-
ganická rozpouštědla obsažená ve směsích, jako jsou různé nátěrové hmoty, laky, tmely, tužidla, tiskařské barvy, lepidla, odm-
ašťovadla a další). Množství uváděná v objemových jednotkách by měla být převedena pomocí hustoty na hmotnost v kg.

Do bilance se započítává jen ten podíl nakoupených organických rozpouštědel, který byl v daném období skutečně v procesu 
použit. Organická rozpouštědla, která byla zakoupena, uskladněna a využita v dalším období se do bilance nezapočítávají. Po-
dobně jsou do bilance započítána organická rozpouštědla nakoupená před sledovaným obdobím a použitá nyní. Je tedy zřejmé, 
že nestačí vyhodnotit spotřebu podle fakturace v běžném roce, ale je zapotřebí zahrnout i pohyb skladových zásob.

V případě čištění povrchů v uzavřených zařízeních a zařízeních pro suché čištění, je do bilance zahrnuta jen ta část organických 
rozpouštědel, která byla během posledních 12 měsíců přidána k již existujícímu množství organického rozpouštědla v zásobní-
ku. Do bilance se nezapočítává organické rozpouštědlo, které vytváří primární zásobu (rozpouštědlo uskladněné v zásobnících).

2.4.2. Vstup I2

Jedná se o hmotnostní množství organického rozpouštědla, nebo jeho hmotnostní množství v přípravcích, které je regenerová-
no a znovu použito jako vstup do procesu. Regenerované organické rozpouštědlo je započítáváno jako I2, pokud je jeho rege-
nerace prováděna přímo na provozovně.

Organické rozpouštědlo, které je regenerováno při zpracovávání odpadů mimo provozovnu, musí být započítáváno jako zakou-
pené a nově použité organické rozpouštědlo (tedy jako I1 a nikoliv jako I2).

Nicméně celé hmotnostní množství organických rozpouštědel nebo regenerovaných přípravků na provozovně nemusí být nut-
ně počítáno jako I2.
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Obrázek ukazuje možnosti využití regenerovaného organického rozpouštědla. Rozpouštědlo je v bilanci započítáno následov-
ně (dle jeho aplikace):

	regenerované organické rozpouštědlo nebo jeho složky v přípravcích je použito na stejné provozovně (ve stejném procesu). 
Pouze v tomto případě je regenerované organické rozpouštědlo započteno jako I2;

	prodej regenerovaného organického rozpouštědla, např. toluen regenerovaný adsorpčním procesem na tiskařských zaříze-
ních, je počítán jako výstup O7 (jako produkt);

	regenerované organické rozpouštědlo, které není použito během období, pro které je bilance zpracována, a je uskladněno 
pro následující období, je započteno jako výstup O8;

	regenerované organické rozpouštědlo použité jako pomocné palivo v procesu termické likvidace VOC – O5;

	regenerované organické rozpouštědlo, které je předáno mimo provozovnu k jeho zneškodnění, je započítáváno jako O6.

Důležité!

Ukazatel I2 hraje roli při stanovení celkového vstupu (I), který je rozhodující pro určení množství fugitivních emisí a celkových 
emisí. Správné stanovení tohoto parametru je tedy rozhodující pro plnění daných emisních limitů.

2.4.3. Výstup O1 (emise VOC v odpadních plynech)

Zahrnuje veškeré emise VOC v odpadním plynu, který je odtahován ze zdroje do vnějšího ovzduší (atmosféry) prostřednictvím 
přesně definovaného výduchu (komín, který má konkrétní rozměry a umístění). Údaje pro stanovení toku O1 jsou většinou zjiš-
ťovány měřením emisí (jednorázovým nebo kontinuálním).  

2.4.4. Výstup O2 (organická rozpouštědla v odpadních vodách)

Jedná se o hmotnostní množství organického rozpouštědla, které je uvolněno ze zdroje do odpadních vod. Tento výstup je po-
važován za fugitivní emise.

Pokud je odpadní voda obsahující organické rozpouštědlo čištěna přímo v provozovně, hmotnostní množství rozpouštědla z ta-
kové odpadní vody, které je eliminováno nebo navázáno do adsorpčního média, je vykázáno jako O5.

U některých zdrojů jsou odpadní vody obsahující organické rozpouštědlo považovány za odpad. V takových případech tok O2 
není vyčíslen a příslušné hmotnostní množství organického rozpouštědla je započteno jako O6. Jedná se o případy, kdy dochází 
ke skladování odpadních vod v uzavřených nádobách a následně k jejich předání jiné firmě k likvidaci.

2.4.5. Výstup O3 (organická rozpouštědla jako residua v konečném produktu)

Hmotnostní množství organického rozpouštědla dočasně vázaného v konečném produktu ve formě kontaminantu nebo rezidua, 
jako jsou například tiskoviny, vyčištěné oděvy, impregnované dřevo, nebo výrobek opatřený tmelem, či jiným nátěrem. Vyčís-
lení tohoto parametru je obvykle dosti obtížné a vyžaduje praktické zkušenosti provozovatele s konkrétní technologií. Vyčísle-
ní tohoto parametru však není nezbytně nutné a je možné jej zahrnout do sumy fugitivních emisí (s výjimkou polygrafické čin-
nosti „ofset“).

2.4.6. Výstup O4 (fugitivní emise VOC odvětráváním)

Parametr představuje typické fugitivní emise. Emise VOC jsou v tomto případě uvolňovány do vnější atmosféry okny, dveřmi, 
otevřenými ventilačními otvory a dalšími netěsnostmi výrobní haly. Odvětrávání výrobních hal je často podpořeno ventilátory. 
Přímé vyčíslení tohoto parametru je prakticky nemožné.
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2.4.7. Výstup O5 (eliminovaná/vázaná organická rozpouštědla)

Hmotnostní množství organických rozpouštědel, která jsou odstraněna nebo vázána pomocí fyzikálních nebo chemických va-
zeb, například během spalování nebo čištění odpadních plynů nebo odpadních vod. Tyto procesy musí mít za následek nevrat-
nou eliminaci organického rozpouštědla, což splňují především chemické reakce (spalování, polymerace). 

Pro organická rozpouštědla vázaná fyzikálními vazbami na jiné materiály (adsorpce, absorpce) je výstup O5 vhodnější chápat 
jako mezistupeň pro definitivní odstranění rozpouštědel z provozovny – výstupy O6 nebo O2.

2.4.8. Výstup O6 (organická rozpouštědla v odpadech)

Hmotnostní množství organických rozpouštědel předaných mimo provozovnu jako odpad k zneškodnění. Jedná se např. o zne-
čištěná organická rozpouštědla z odmašťovacích procesů, staré barvy a laky, obaly se zbytky barev, laků a ředidel, znečištěné 
utěrky napuštěné rozpouštědlem, aktivní uhlí se zakotveným rozpouštědlem apod.

2.4.9. Výstup O7 (organická rozpouštědla v konečných produktech)

Jakákoli organická rozpouštědla, čistá či jako součást přípravku, která jsou určena k prodeji či byla prodána jiné firmě jako ko-
merční produkt. Může se jednat o finální výrobky s obsahem organických rozpouštědel, jako jsou nátěrové hmoty či lepidla, ale 
také to mohou být regenerovaná organická rozpouštědla prodaná jiné firmě k dalšímu využití.

2.4.10. Výstup O8 (regenerovaná a uskladněná organická rozpouštědla)

Regenerovaná organická rozpouštědla z použitých a znečištěných rozpouštědel pro opětovné použití v rámci provozu daného 
zdroje, která byla uskladněna a budou opakovaně použita jako vstup až v následném bilančním období. V následném bilančním 
období jsou pak tato rozpouštědla považována za vstup I1. V mnoha případech je parametr O8 nulový, zejména v případě apli-
kace nátěrových hmot.

2.4.11. Výstup O9 (ostatní emise VOC)

Jedná se o organická rozpouštědla uvolněná do atmosféry způsobem, který není zahrnut v předchozích výstupech. O9 je „univer-
zální“ kategorie pro všechny emise nepopsané jinde. Může se jednat o nehody, havárie, poruchy těsnosti včetně úniku rozpouš-
tědel do půdy nebo ztráty odkapy. Přímé vyčíslení tohoto parametru je možné pouze v ojedinělých případech.

3. Výpočty legislativou stanovených ukazatelů

Zpracovaná bilance slouží následně pro provedení výpočtů parametrů, které slouží jako podklad pro hodnocení, zda jsou při čin-
nostech dle vyhlášky plněny emisní limity a další podmínky provozu.

3.1. Základní výpočty

3.1.1. Celková spotřeba organických rozpouštědel (C)

Výpočet se provádí podle rovnice

C = I1 – O8

Výsledek se uvádí v hmotnostních jednotkách (g, kg nebo tuny).

Pokud se na provozovně provádí regenerace organických rozpouštědel, lze z výsledné hodnoty parametru usuzovat na účinnost 
regeneračních postupů. Ukazatel nemá přímý vliv na hodnocení plnění emisních limitů, ale může se uplatnit při stanovení či 
ověření kategorie zdroje, což může mít pro provozovatele značný význam.
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V případě, že na provozovně není regenerace organických rozpouštědel provozována, je celková spotřeba rovna celkovým vstupům:

C = I1

3.1.2. Fugitivní emise (F)

výpočet se provádí podle vztahu

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

Výsledek se uvádí v hmotnostních jednotkách (g, kg nebo tuny).

Výsledná hodnota tohoto parametru určuje hmotnostní množství emisí VOC, které se uvolnily (unikly) do ovzduší volně (fugi-
tivně) bez možnosti jejich omezení. V praxi jde o emise, které:

	nebyly řízeně vypuštěny komínem, ani

	nebyly zlikvidovány v odlučovacím zařízení, ani

	nebyly odevzdány v odpadech k jejich zneškodnění, ani

	nebyly určeny pro prodej ve výsledných výrobcích, ani

	nebyly zregenerovány pro budoucí využití.

Jedná se tedy o emise, které se do ovzduší uvolnily nekontrolovatelným způsobem, tedy např. okny, dveřmi, netěsnostmi, jako 
rezidua v produktech (ze kterých nakonec vytěkají třeba až u konečného uživatele), v odpadních vodách, nebo ztrátami při ma-
nipulacích nebo nehodách.

Proto je možné vyjádřit fugitivní emise také rovnicí 

F = O2 + O3 + O4 + O9

její výpočet je však prakticky nemožný, neboť v praxi nelze většinou stanovit její jednotlivé členy.

Stanovení fugitivních emisí je důležitý činitel v následných výpočtech ukazatelů pro hodnocení plnění emisních limitů v někte-
rých kategoriích činností dle vyhlášky.

3.1.3. Celkové emise (E)

výpočet se provádí podle vztahu

E = F + O1

Výsledek se uvádí v hmotnostních jednotkách (g, kg nebo tuny).

Výsledná hodnota udává hmotnostní množství emisí VOC, které se uvolnily do ovzduší celkem všemi možnými způsoby. Po-
kud technologie není vybavena nuceným odtahem odpadních plynů konkrétním komínem (komíny), např. za odlučovacím za-
řízením, platí:

 E = F

Stanovení celkových emisí je důležitý činitel v následných výpočtech ukazatelů pro hodnocení plnění emisních limitů v někte-
rých kategoriích činností dle vyhlášky.
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3.1.4. Měrná výrobní emise (MVE)

Měrná výrobní emise vyjadřuje podíl mezi celkovými emisemi a objemem produkce. Obecně se výpočet provádí podle vztahu, 
kde P vyjadřuje objem (velikost) produkce

MVE = E / P

Celkové emise se do výpočetního vztahu vkládají v hmotnostních jednotkách, objem produkce (P) v takových jednotkách, kte-
ré požaduje vyhláška v příloze č. 1 pro jednotlivé činnosti. Tomu také odpovídá rozměr výsledné MVE.

Rozměr MVE dle požadavků vyhlášky, příloha č. 1

Činnost dle přílohy č. 1 vyhlášky rozměr činitele

č. zkrácený název E P MVE

3. Chemické čištění g kg   a) [g/kg]

4.1. Aplikace nátěrových hmot g m2   b) [g/m2]

4.5. Nátěry kůže g m2   c) [g/m2]

4.7. Nátěry nových vozidel g m2   d) [g/m2]

5. Navalování navíjených drátů g kg   e) [g/kg]

7. Impregnace dřeva kg m3   f) [kg/m3]

8. Laminování dřeva a plastů g m2   g) [g/m2]

9. Výroba kompozitů kg t   h) [kg/t]

11. Výroba obuvi g pár   i) [g/pár]

14. Extrakce a rafinace olejů a 
tuků

kg t   j) [kg/t]

a) celková hmotnost vyčištěného a vysušeného výrobku
b) celková velikost plochy finálního výrobku
c) celková plocha výrobku
d) celková plocha výrobků – postup pro stanovení celkové plochy je uveden v textu bodu 4.7. přílohy č. 1 k vyhlášce 
e) celková hmotnost výrobku
f) celkový objem impregnovaného dřeva
g) celková velikost povrchu finální nalaminované plochy
h) celkové množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem těkavých organických látek (pryskyřice, gealcoaty,  

aceton a další)
i) počet vyrobených párů
j) celková hmotnost zpracované suroviny

Na provozovnách, kde jsou prováděny vyjmenované činnosti, musí provozovatel přizpůsobit svou provozní evidenci požadav-
ku vyhlášky a musí evidovat příslušné údaje o produkci tak, aby bylo možno vyčíslit měrnou výrobní emisi v potřebném roz-
měru, neboť stanovení roční produkce např. z prodeje výrobků konečným zákazníkům ve sledovaném roce je nedostatečné.

V těchto případech je nezbytné pro výpočty použít jen tu část produkce, která byla vyrobena ve sledovaném roce. Tzn., že nelze 
započítat objem výroby z předchozího roku a naopak je nutno započítat výrobu „na sklad“ do dalšího období. 
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3.1.5. Emisní podíl fugitivních emisí (EPF)

výpočet se provádí podle vztahu

EPF = F * 100 / (I1 + I2)

Výsledek se uvádí v procentech (%).

Emisní podíl fugitivních emisí je velice dobrým ukazatelem úrovně správného hospodaření s organickými rozpouštědly. Je zřej-
mé, že ukazatel lze ovlivnit v zásadě dvěma způsoby. 

	absolutním snížením fugitivních emisí – zvýšením podílu emisí VOC odváděných výduchem, komínem, nebo prostřednic-
tvím zařízení pro omezování emisí (záchyt);

	zvýšením ukazatele I2 – zavedením recyklace organických rozpouštědel.

Přehled činností, u kterých je předepsáno plnění emisního limitu fugitivních emisí

Činnost dle přílohy č. 1 vyhlášky pod-
mínky

č. zkrácený název

1.1. Ofset a)

1.2. Publikační hlubotisk

1.3. Rotační sítotisk na textil a lepenku a rotační 
válcový sítotisk, …

1.4. Knihtisk

2.1. Odmašťování a čištění povrchů, § 3, písm. a) 
až d)

2.2. Odmašťování a čištění povrchů, § 3, písm. e)

4.1. Aplikace nátěrových hmot b)

4.2. Nátěry dřevěných povrchů

4.3. Přestříkávání vozidel - opravárenství

4.6. Nátěry pásů a svitků

6. Nanášení adhezivních materiálů

7. Impregnace dřeva

10. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiá-
lů a tiskařských barev

c)

12. Výroba farmaceutických směsí c)

13. Zpracování kaučuku, výroba pryže c)

a) zbytky organických rozpouštědel v konečných výrobcích se nepovažují za součást fugitivních emisí (hmotnostní množství 
reziduálních VOC se ovšem stanovit musí, ale vykazují se jako O7 nebo jako O5)

b) emisní limit fugitivních emisí se uplatňuje také v případě plnění měrné výrobní emise

c) emisní limit fugitivních emisí nezahrnuje organická rozpouštědla, která jsou součástí nátěrových hmot prodaných v her-
meticky uzavřených nádobách (tzn., že se v tomto případě nejedná o reziduální zbytky VOC v konečném produktu – uka-
zatel O3, ale jednoznačně o ukazatel O7)
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3.1.6. Emisní podíl celkových emisí (EPC)

výpočet se provádí podle vztahu

EPC = E * 100 / (I1 + I2)

Výsledek se uvádí v procentech (%).

Emisní podíl celkových emisí lze snížit pouze jediným způsobem: zavedením regenerace a znovupoužití (recyklace) organic-
kých rozpouštědel přímo v provozovně, respektive zvýšením objemu recyklovaných organických rozpouštědel. 

Přehled činností, u kterých je předepsáno plnění emisního limitu celkových emisí

Činnost dle přílohy č. 1 vyhlášky po-
znám-

ka

č. zkrácený název

10. Výroba nátěrových hmot, adhezivních 
materiálů a tiskařských barev

A)

12. Výroba farmaceutických směsí A)

13. Zpracování kaučuku, výroba pryže A)

A) Emisní limit fugitivních emisí ELF má stejnou hodnotu jako emisní limit celkových emisí ELC, limity pro ELF a ELC se 
však neuplatňují současně. Buď zdroj plní koncentrační limit na výduchu a současně ELF, nebo pouze ELC. Plnění emisní-
ho limitu ELC je tedy přísnější alternativou.

3.1.7. Celková hmotnost netěkavých látek (N)

Netěkavými látkami se rozumí všechny látky v nátěrových hmotách, tiskařských barvách, lacích a adhesivních materiálech 
(lepidlech), které po odpaření vody či těkavých organických látek ztuhnou.

Celková hmotnost netěkavých látek obsažených ve spotřebovaných nátěrových hmotách, adhezivních materiálech nebo tiskař-
ských barvách se vypočítá ze vztahu

N = M * S, kde

M  je celková spotřeba materiálů s obsahem VOC v hmotnostních jednotkách

S  je obsah netěkavých složek, vyjádřených jako hmotnostní podíl v [g/g], [kg/kg] nebo v [t/t]

nebo ze vztahu

N = M * Sp / 100, kde

Sp  je obsah netěkavých složek, vyjádřených v hmotnostních procentech (hm. %)

Výsledek je pak vyjádřen v hmotnostních jednotkách (g, kg nebo tuny).

Hodnota N se používá na provozovnách, které plní obecný plán snížení emisí dle části I přílohy č. 2 k vyhlášce. V tomto přípa-
dě musí provozovatel upravit svou provozní evidenci s ohledem na nutnost sledování obsahu netěkavých látek ve všech vstup-
ních materiálech s obsahem VOC.
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4. Postup pro stanovení jednotlivých hmotnostních toků

4.1. Vstupy (I1 a I2) 

Přesnost stanovení jednotlivých parametrů (hmotnostních toků) je ovlivněna přesností technických údajů o vstupních surovi-
nách shromažďovaných v průběhu roku v rámci provozní evidence vedené provozovatelem. Je nezbytné průběžně zazname-
návat veškerá data, která jsou potřebná pro stanovení jednotlivých hmotnostních toků a provozní evidence by k tomu měla být 
účelově přizpůsobena.

V dalších krocích se pokyn bude věnovat u jednotlivých parametrů právě těm údajům, které jsou nezbytné pro jejich vyčíslení.

4.1.1. Stanovení toku I1 

Vzhledem k tomu, že bilance se zpracovává pro období 12 měsíců (většinou kalendářní rok), je nutno stanovit hmotnostní množ-
ství vstupů v tomto období.

V bilanci je tedy nutno pracovat s údaji o převedených zásobách organických rozpouštědel a přípravků s jejich obsahem z minu-
lého období, stejně tak s množstvím, které je převedeno do zásob dalšího období (roku). Nelze tedy vystačit pouze s fakturační-
mi údaji o nákupu vstupních surovin v běžném kalendářním roce. Výpočet spotřeby konkrétního přípravku s obsahem organic-
kých rozpouštědel nebo čistého organického rozpouštědla (např. A) se vypočítá podle vztahu

MA = MA(n-1) + MAn – MA(n+1)

MA  hmotnost vstupů použitá v bilanci

MA(n-1) hmotnost přípravků s obsahem organických rozpouštědel a čistých organických rozpouštědel použitých ze 
skladu z minulého období

MAn hmotnost přípravků s obsahem organických rozpouštědel a čistých organických rozpouštědel nakoupených 
ve sledovaném roce

MA(n+1) hmotnost přípravků s obsahem organických rozpouštědel a čistých organických rozpouštědel převedených do 
skladu na příští období

Údaje se uvádějí v hmotnostních jednotkách [g, kg, t].

Příklad výpočtu

přípravky s obsahem
org. rozpouštědel (OR)
nebo čistá OR (v kg)

M(n-1) Mn M(n+1) M

skladové

zásoby

nákup ve

sledovaném

roce

převedeno

do dalšího

období

spotřeba

a b c a+b-c
Přípravek A 350 3 690 65 3 975
Přípravek B 21 10 692 713 10 000
Rozpouštědlo X 1 000 360 360 1 000
Rozpouštědlo Y 1 250 57 840 467

Bilance pracuje s organickými rozpouštědly, které jsou tvořeny pouze těkavými organickými látkami (VOC). Proto je třeba ješ-
tě sledovat následující technické údaje, které umožní stanovit obsah VOC v jednotlivých přípravcích. 
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Technické parametry přípravků a organických rozpouštědel

ρ hustota (nezbytný parametr pro převod z objemových jednotek na hmotnostní) udává se v kg/m3, kg/
dm3, g/cm3, t/m3

obsah VOC 1. udává se v kg VOC/kg přípravku – u čistých rozpouštědel je = 1

 2. udává se v hm. % - u čistých rozpouštědel je = 100 %

poměr TOC/VOC udává se zpravidla v kg TOC/kg VOC

Protože se do bilance zadávají jednotlivé toky VOC v hmotnostních jednotkách, je třeba provést před jejím zpracováním výpo-
čet hmotnostního množství VOC v jednotlivých přípravcích. Tento výpočet probíhá v následujících krocích:

1. krok

Zjistíme, které přípravky jsou v provozní evidenci uvedeny v objemových jednotkách, a provedeme jejich přepočet na hmot-
nostní jednotky pomocí rovnice:

MAn = VAn * ρ

2. krok

V každém konkrétním přípravku vypočteme hmotnostní obsah VOC

VOCAn = MAn * (obsah VOC)

3. krok

Provedeme součet celého hmotnostního množství VOC ve všech přípravcích a organických rozpouštědlech – výsledkem je uka-
zatel I1 

I1 = VOCAn + VOCBn + VOCCn + …

Příklad výpočtu toku I1

 

 

 

 

   obsah spotřeba

hustota spotřeba spotřeba VOC VOC

[kg/dm3] [litry] [kg]
[kg/
kg] [kg]

m n m*n r (m*n)*r

Přípravek A 3 975 0,754 2 997

Přípravek B 10 000 0,956 9 560

Rozpouštědlo X 0,891 1 000 891 1 891

Rozpouštědlo Y 0,985 467 460 1 460

Spotřeba VOC celkem     I1 = 13 908

Pro sestavení takových tabulek je nezbytné mít k dispozici průvodní technickou dokumentaci (bezpečnostní listy), či štítky z 
obalů jednotlivých vstupních přípravků, kde musí být dle zákona uvedeny údaje nezbytné pro zpracování bilance  - vyhláška v 
§ 7 odst. 5 výslovně stanovuje povinnost pro osoby uvádějící na trh výrobky s obsahem VOC vyšším než 3 %, které jsou pou-
žívány při činnostech dle přílohy č. 1 vyhlášky, aby zajistily označení těchto výrobků, v průvodní technické dokumentaci či na 
štítku, údaji nezbytnými pro zpracování bilance, tj. údajem o obsahu VOC v kg/kg nebo v hmotnostních %, a v případě vybra-
ných výrobků, také o obsahu sušiny.
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4.1.2. Stanovení toku I2 

Správné a co nejpřesnější stanovení vstupního hmotnostního toku I2 má rozhodující význam pro výpočet emisního podílu fugi-
tivních, resp. celkových emisí. Je tedy zřejmé, že na stanovení toku I2 může záviset rozhodnutí, zda jsou či nejsou u řady čin-
ností plněny zákonné emisní limity.  

Parametr I2 je možné použít v bilanci pouze v případě, že na provozovně je prováděna regenerace organických rozpouštědel. Re-
generace organických rozpouštědel se provádí na technologickém zařízení, které je součástí provozovny. Jedná se o proces se-
parace těkavých organických látek z odpadního plynu, z odpadních vod, nebo z odpadů. Principem procesu separace může být 
destilace, adsorpce, absorpce, vymražování apod. Výsledný produkt bývá zpravidla individuální chemická látka (toluen, etanol, 
…) nebo směs organických látek (technický benzin, směs xylenů apod.). Produkty regenerace mohou být v hlavní činnosti dle 
vyhlášky použity jako ředidla, nebo i jako pomocné látky např. pro čištění výrobního zařízení a nástrojů. 

Pro správné vyčíslení toku I2 je nutno stanovit, kolik zregenerovaného organického rozpouštědla se spotřebovalo v běžném (sle-
dovaném) roce. 

Vyčíslení ukazatele I2 jako hmotnostního toku VOC bývá zpravidla poměrně jednoduché, protože obsah VOC je 100 %. Jinak 
platí prakticky vše, co bylo uvedeno o způsobu vedení evidence a vyčíslení parametru I1.

4.2. Výstupy (O1 až O9) 

Přesnost stanovení jednotlivých parametrů (výstupních toků) je ovlivněna přesností údajů o množství jednotlivých materiálních 
výstupů z technologie (činnosti dle vyhlášky) a o jejich vlastnostech. Dále je nezbytné průběžně zaznamenávat i pomocné úda-
je, které jsou potřebné pro stanovení jednotlivých hmotnostních toků a provozní evidence by k tomu měla být účelově přizpů-
sobena (např. plocha výrobků opatřená nátěrem, hmotnost výrobků, provozní hodiny apod.).

V dalších krocích se pokyn bude věnovat u jednotlivých parametrů právě těm údajům, které jsou nezbytné pro jejich vyčíslení.

4.2.1. Stanovení toku O1 (emise VOC v odpadních plynech)

Stanovení celkové roční hmotnosti VOC vypuštěných do ovzduší v odpadním plynu vyžaduje mít k dispozici výsledky kon-
tinuálního měření emisí VOC nebo výsledky jednorázového měření emisí VOC provedeného autorizovanou měřicí skupinou.

Pokud je na zdroji aplikováno kontinuální měření, probíhá jeho vyhodnocení průběžně a řídící program vyhodnocuje nejen kon-
centrace, ale i množství emisí. Výsledky z kontinuálního měření lze pak sumarizovat za celý rok a množství vypuštěných emi-
sí VOC/TOC lze využít přímo při dalších výpočtech.

Pokud jsou na zdroji aplikována jednorázová měření emisí, je zapotřebí využit jejich výsledků s vědomím, že jedno měření ne-
musí popisovat stav, který je na zařízení během celého roku. Protokol z jednorázového měření emisí obsahuje údaj o koncentraci 
VOC (vyjádřenou většinou jako TOC), hmotnostní tok a údaj, který je označen jako „měrná výrobní emise“. Měření jsou zpra-
vidla prováděna na všech výduších a tok O1 je pak součtem toků na jednotlivých výstupech do vnějšího ovzduší. Je však zapo-
třebí mít na paměti, že využití výsledků jednorázových měření má několik zásadních omezení a nedostatků. Provozy, pro které 
by jediné jednorázové měření charakterizovalo uspokojivě provozní podmínky během celého roku, jsou ojedinělé. V průběhu 
roku se totiž mění jak skladba sortimentu produkce, tak i složení a množství používaných přípravků s obsahem těkavých orga-
nických látek. Je zřejmé, že nelze využít výsledky z jednorázového měření emisí při aplikaci syntetických nátěrových hmot pro 
období, kdy byly používány např. vodouředitelné materiály. Ale měření jsou často prováděna právě za podmínek, kdy je zapo-
třebí doložit, že zdroj je schopen plnit koncentrační emisní limit.

Rovněž údaj, označený zpravidla v protokolech jako „měrná výrobní emise“, lze pro stanovení skutečné měrné výrobní emi-
se použít pouze v případě, že fugitivní emise se rovnají nule (F = 0). V ostatních případech udává pouze podíl emisí, které byly 
v průběhu měření stanoveny a vztaženy na produkci jen po dobu měření. 

Další úskalí představuje skutečnost, že výsledky měření jsou zpravidla uváděna v TOC, ale v bilanci je nutno pracovat s úda-
ji o celkových VOC. 
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Převod výsledků měření z TOC na VOC

Převod z TOC na VOC se provádí na základě znalosti poměru TOC/VOC v jednotlivých surovinách na vstupu do technologie 
v průběhu měření. 

Poměr TOC/VOC je číslo vždy menší než 1 a vyjadřuje poměr hmotnosti uhlíku C v jedné molekule k hmotnosti celé moleku-
ly organické látky:

Výsledná hodnota je bezrozměrná, nebo ji lze označit jako [g/g].

Příklad 1 – výpočet poměru TOC/VOC pro toluen

Příklad 2 – výpočet poměru TOC/VOC pro etanol

Průměrný poměr TOC/VOC směsi organických rozpouštědel lze stanovit váženým průměrem dílčích poměrů pro jednotlivé lát-
ky. Při tomto postupu je zapotřebí znát hmotnostní poměr jednotlivých složek směsi.

Výpočet se provede podle následujícího vztahu

Ks = kA*MA + kB*MB + kC*MC + … / (MA + MB + MC + …), kde

Ks je poměr TOC/VOC ve směsi látek A, B, C, … 

kA je dílčí poměr TOC/VOC v látce A

kB je dílčí poměr TOC/VOC v látce B

kC je dílčí poměr TOC/VOC v látce C …

MA, MB, MC … je hmotnost čistých organických rozpouštědel (VOC)

Celý výpočet lze jednoduše převést do výpočetní tabulky např. v tabulkovém editoru EXCEL:

    poměr

spo-
tře-
ba množství

  
TOC/
VOC VOC TOC

  [g/g] [g] [g]

    k M k*M

toluen    0,913 3 456 3 155

etanol    0,522 1 260 657

Rozpouštědlo X    0,750 1 000 750

Rozpouštědlo Y    0,800 2 500 2 000
Spotřeba VOC cel-
kem     8 216  
Množství TOC cel-
kem      6 563
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V případě, že složení měřených emisí není známé, provede se přepočet na základě vztahu: VOC =  TOC/0,8 – příloha č. 3,  
odst. 2 vyhlášky.

Poměr TOC/VOC pro běžná organická rozpouštědla je uveden v příloze č. 1 k tomuto pokynu.

Aplikace výsledků měření při výpočtu toku O1

Pokud je dokončen přepočet výsledků měření z TOC na VOC, je možno přikročit k výpočtu vlastního ukazatele O1.

Výpočet lze provést prakticky třemi způsoby:

	z koncentračního údaje 

	z ukazatele „měrná výrobní emise“

	z hmotnostního toku

Pro volbu způsobu je rozhodující, který z ukazatelů povede k přesnějším výsledkům. Záleží na zkušenosti provozovatele, kte-
rý způsob zvolí. 

Pokud se koncentrace organických látek v průběhu roku nemění, lze vyjít z koncentračního údaje z celkového objemu odvádě-
ných plynů konkrétním výduchem podle vztahu

M = CA * VA + CB * VB + CC * VC + … , kde

M je množství VOC (nebo TOC) [kg/rok]

CX je koncentrace VOC (nebo TOC) na výduchu A, B, C … [mg/m3]

VX je množství odpadních plynů vypuštěných výduchem A, B, C, … za rok [106 m3]

Pokud se koncentrace v průběhu roku významným způsobem mění, je zapotřebí rozdělit rok na jednotlivá období, kdy je kon-
centrace pokud možno konstantní, a vypočítat ukazatel O1 pro jednotlivé periody zvlášť a nakonec je sečíst.

Obdobně se výpočet provede z ukazatele „měrná výrobní emise“. Jak již bylo uvedeno, nelze tento ukazatel z jednorázového 
měření emisí zaměňovat s ukazatelem MVE z roční hmotnostní bilance (viz kapitola 3.14.). V tomto případě je možno stanovit 
ukazatel O1 jako součin hodnoty „měrné výrobní emise“ a hodnoty ročního objemu produkce. Vyjádřit hodnotu ročního objemu 
produkce však bývá v praxi značně problematické.

Nejjednodušší metodou, jak stanovit ukazatel O1, je využití hodinového hmotnostního toku (údaj z protokolu jednorázového 
měření emisí) a roční provozní doby. Hmotnostní tok je stanoven z celé periody měření jako průměrná hodinová emise a sám  
o sobě již představuje určité „zprůměrňování“ rozdílných podmínek, které panovaly po dobu měření. 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že jednorázová měření emisí většinou nejsou schopna pokrýt všechny výrobní režimy, kte-
ré na provozovně v reálných podmínkách provozu běžně nastávají. Množství emisí VOC se v průběhu výrobního procesu mění 
a to jak v krátkodobém časovém úseku (pracovní cyklus), tak i v dlouhodobém horizontu (změny výrobního programu během 
sledovaného roku).

Na změny má vliv celá řada parametrů. V jednom výrobním cyklu je to např. perioda stříkání nátěrové hmoty, perioda sušení, 
perioda dodatečného vytěkání apod. V rámci roku se může podstatně měnit struktura použitých přípravků – syntetické, dvou-
složkové, vodouředitelné apod.
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Aby výpočet emisí VOC co nejlépe odpovídal skutečnosti, je zapotřebí využít ty údaje z měření emisí, které nejlépe odpovídají 
běžným provozním podmínkám. Pokud na provozovně probíhá např. stříkání výrobků nátěrovými hmotami, jejichž složení se 
v průběhu roku příliš nemění, na automatické tunelové lince je možné využít měrnou výrobní emisi vztaženou např. na hmot-
nost produkce.

Mnohem častější je však situace, kdy je jeden výrobní cyklus složen z různých period a v každé periodě se uvolní jiné množství 
VOC. Pak je vhodnější použít průměrný hmotnostní tok vztažený na celý výrobní cyklus.

V případech, kdy se mění struktura vstupních surovin (přípravků s různým obsahem VOC) je nezbytné mít výsledky jednorázo-
vých měření pro každou odlišnou strukturu surovin. V takových případech záleží opět na zkušenostech provozovatele s dlouho-
dobým provozem, aby využil například měření z jiných období (z předchozích let), které lépe odpovídají provozu v bilancova-
ném roce, a stanovil vhodnější emisní faktory, než jaké získal z posledního měření. Případně může využít jemu známých emis-
ních faktorů pro různé šarže výroby a vypočítat postupně emise VOC v jednotlivých etapách roku.

Ke stanovení ukazatele O1 je zapotřebí přistupovat velice obezřetně, neboť chybná interpretace výsledků (zejména jednorázo-
vého měření) může zcela znehodnotit celou bilanci organických rozpouštědel. 

Při stanovení ukazatele O1 je možné se přesvědčit o tom, zda výpočet odpovídá reálným emisím následujícím postupem

1. stanovit všechny vstupy (I)

2. stanovit všechny výstupy, které lze vybilancovat z provozních údajů (např. množství VOC ve výrobcích určených pro pro-
dej, množství VOC v odpadech předaných nebo připravených k předání na zneškodnění, v odpadních vodách…)

3. provést výpočet Z = I – O2 – O5 – O7 

4. porovnat vypočtenou hodnotu O1 s hodnotou Z; v případě, že ukazatel Z je menší než O1 je zřejmé, že interpretace výsled-
ků měření nebyla provedena správně.

4.2.2. Stanovení toku O2 (organická rozpouštědla v odpadních vodách)

Většinou není nezbytně nutné stanovit hmotnostní množství organických rozpouštědel v odpadních vodách, neboť jsou započí-
távány do sumy fugitivních emisí, a přestože není tento ukazatel stanoven, je možné zpracovat celou bilanci.

Obecně lze konstatovat, že hodnotu O2 je nutno zjistit měřením. Jde o poměrně náročná a nesnadná stanovení. Vhodná je kon-
zultace s orgány ochrany vod.

Vyčíslení tohoto ukazatele může mít význam jedině v případě, že podnik je vybaven vlastní biologickou čistírnou odpadních vod 
a je znám podíl odbouraných těkavých organických látek.

Pro znečištění vod se většinou používá ukazatel CHSK (chemická spotřeba kyslíku) nebo BSK 5 (biologická spotřeba kyslíku za 
5 dnů). Oba ukazatele určují znečištění vod organickými látkami v mg/dm3 vody. Pro roční vyčíslení ukazatele O2 je třeba vést 
v provozní evidenci údaje o objemu vypouštěné odpadní vody a o jednotlivých analýzách vzorků.

Je třeba zdůraznit, že při těchto výpočtech se lze dopustit určitých nepřesností, které jsou dány nejistotou, jaká směs těkavých 
organických látek odchází do vody a jaká je odtahována výduchy do ovzduší, neboť některé látky se budou přednostně vypírat 
do vody (např. alkoholy), jiné projdou vodní clonou prakticky všechny (např. toluen). Z toho důvodu by bylo vhodné si nechat 
provést rozbor vody některou z analytických metod, která je schopna přesně určit podíly jednotlivých těkavých organických lá-
tek alespoň pro několik nejčastěji se vyskytujících režimů výroby.

4.2.3. Stanovení toku O3 (organická rozpouštědla jako residua v konečném produktu)

Není nezbytně nutné stanovit hmotnostní množství organických rozpouštědel v konečných produktech, neboť jsou započítává-
ny do sumy fugitivních emisí, a přestože není tento ukazatel stanoven, je možné zpracovat celou bilanci.

Metoda stanovení hmotnosti organických rozpouštědel jako rezidua nebo nečistoty v expedovaných produktech je silně závis-
lá na typu činnosti dle přílohy č. 1 vyhlášky. Pro určení hmotnosti reziduí ve většině činností bude platit jednoduchý výpočetní 
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vztah. Na representativním počtu vzorků je třeba stanovit měrný ukazatel, který vyjádří hmotnostní množství organických roz-
pouštědel vztažené na vhodnou jednotku výroby. Vynásobením tohoto ukazatele roční produkcí pak lze ukazatel O3 stanovit.

I v tomto případě platí skutečnost, že by si provozovatel měl na základě svých zkušeností s roční hmotnostní bilancí z předcho-
zího roku rozvážit, zda bude usilovat o vyčíslení tohoto ukazatele a z jakých důvodů. Pokud se rozhodne ukazatel vyčíslit, je ne-
zbytné modifikovat provozní evidenci a průběžně sledovat potřebné parametry. Na většině provozů však vyčíslení tohoto uka-
zatele nemůže být dostatečně přesné a výsledky nebudou odpovídat zvýšené pracnosti. Z těchto důvodů vyplývá doporučení 
smířit se se zahrnutím tohoto ukazatele do sumy fugitivních emisí. Pro některé druhy činností dokonce ani nemá význam tento 
ukazatel vyčíslovat, neboť je nulový, nebo zanedbatelný (laminovny, výroba nátěrových hmot, výroba kosmetiky, farmak, ex-
trakce rostlinných olejů, apod.).

Předchozí doporučení však nemusí platit ve speciálních případech, kdy je tento ukazatel sledován z ekonomických nebo jiných 
důvodů. Může se jednat např. o polygrafický průmysl nebo nanášení nátěrových hmot. Při těchto činnostech je hmotnost reziduí 
v expedovaných produktech silně časově závislá a vypovídá o kvalitě produkce. Provozovatel pak zná hodnotu hmotnosti rezi-
duí v době expedice své produkce a může ji i vyčíslit.  

4.2.4. Stanovení toku O4 (fugitivní emise v ovzduší)

Jedná se o typické fugitivní emise, jejichž vyčíslení je prakticky nemožné. Provozovatel by musel znát průměrnou roční kon-
centraci VOC v pracovním prostředí a celkovou roční výměnu vzduchu ve výrobních halách, což je u běžných provozů prak-
ticky nemožné. Vyčíslení tohoto ukazatele je možné jedině v případě, že jsou známy celkové fugitivní emise a současně jsou 
známy hodnoty ukazatelů O2 (odpadní vody), O3 (rezidua) a O9 (únik do životního prostředí jiným způsobem). Pak lze ukaza-
tel dopočítat podle následující rovnice:

O4 = F – O2  – O3  – O9

4.2.5. Stanovení toku O5 (eliminovaná/vázaná organická rozpouštědla)

Tento parametr určuje hmotnost organických rozpouštědel (VOC), které jsou v technologickém procesu zachyceny nebo zne-
škodněny před vypuštěním do vnějšího ovzduší, nebo jsou zakotveny do konečného produktu. Podle způsobu eliminace emisí 
VOC je také nutno volit způsob výpočtu ukazatele O5.

VOC v odpadním plynu

VOC lze z odpadního plynu odstranit jejich

	rozkladem na CO2 a H2O

	záchytem (čištěním odpadních plynů)

V prvním případě se jedná především o termické a katalytické spalovací procesy, nebo biologické odbourání a jde o typický tok 
O5. 

Při čištění odpadních plynů záchytem (adsorpce, absorpce, vymražování) jsou VOC zachyceny v původní formě a záleží na dal-
ším zpracování, zda jsou regenerovány a určeny pro další využití, nebo jsou předány k jejich zneškodnění. V těchto případech 
je nutno posoudit, zda se skutečně jedná o tok O5, nebo o toky např. O6, O2, O7 nebo O8.

Jako příklady lze uvést:

	vypírka odpadních plynů do vody, která je vypuštěna do veřejné ČOV – O2 

	adsorpce VOC na aktivním uhlí (aktivní uhlí je předáno k likvidaci jako odpad) – O6

	adsorpce VOC na aktivním uhlí (nasycené aktivní uhlí v patronách je předáno k regeneraci, čerstvé patrony výměnou) – O5

	adsorpce, absorpce, vymražování s následnou regenerací (desorpcí, destilací)  - O7 nebo O8
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Ve všech těchto případech je nutno dbát na to, aby nebyl tento ukazatel v bilanci započítán 2x.

Pro všechny postupy, které odstraňují VOC z odpadního plynu, je společný jeden ukazatel. Tím je účinnost procesu čištění ply-
nu. Pro stanovení účinnosti je nezbytné znát množství VOC, které vstupuje do čistící jednotky a množství, které ji opouští. Účin-
nost se vypočítá podle vztahu

η  je účinnost v %

V je množství VOC na vstupu do odlučovače

Výstup z čistící jednotky je většinou měřen, ať již kontinuálním nebo jednorázovým měřením (koncentrace na výstupu), a uka-
zatel O1 lze stanovit postupem uvedeným v kapitole 4.2.1. Pro stanovení toku O5 by bylo ideální znát množství V, které vstupu-
je do odlučovací jednotky. Pak by se výpočet O5 mohl provést podle vztahu

O5 = V – O1

Pokud je známa účinnost odlučovače, je možné tok O5 vyčíslit z množství VOC na výstupu z odlučovače a z jeho účinnosti. 
Ukazatel O5 se pak vypočítá ze vztahu:

Výpočet O5 tímto způsobem je však velice citlivý na hodnotu účinnosti a malá odchylka od skutečné hodnoty má za následek 
až násobně jinou hodnotu O5, než je ve skutečnosti, jak ilustruje následující příklad. 

účinnost O1 O5 V
[%] [kg] [kg] [kg]
92 20 230 250
94 20 313 333
96 20 480 500
98 20 980 1 000

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že při výpočtu O5 není možné vystačit s účinností deklarovanou výrobcem odlučovacího zaří-
zení, ale že je nezbytné stanovit skutečnou provozní účinnost. 

VOC zakotvené ve výsledných produktech

Jedná se o speciální případ, kdy se látky typu VOC podílejí na chemických reakcích mezi sebou nebo s dalšími přípravky. 
V tomto případě se VOC vážou nevratně v konečném produktu a snižuje se tak podíl VOC, který může uniknout do ovzduší 
v podobě emisí. Podíl části VOC, který se zakotví v konečném produktu, je většinou uváděn výrobci jednotlivých složkových 
systémů. Příkladem je výroba kompozitů, při které se používají emisní součinitele styrenu. Výpočet emisí se v tomto případě 
provádí podle zvláštního metodického pokynu2.  

4.2.6. Stanovení toku O6 (organická rozpouštědla v odpadech)

Při používání čistých organických rozpouštědel nebo přípravků s jejich obsahem vzniká na provozovně odpad, který obsahu-
je určitý podíl organických rozpouštědel. Mohou to být např. zbytky nátěrových hmot v obalech, kaly z odmašťovacích a čistí-
renských strojů, znečištěná organická rozpouštědla použitá na mytí techniky, hadry s obsahem organických rozpouštědel apod. 

2  Metodický pokyn MŽP ke stanovení roční hmotnostní bilance rozpouštědel při výrobě kompozitů, vydaný ve Věstní-
ku MŽP pod číslem ZP44/2007.
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Pro stanovení obsahu organických rozpouštědel v odpadech by měl provozovatel nechat zpracovat analýzy těchto odpadů a to 
i z toho důvodu, že musí tyto odpady předávat ke zneškodnění specializované firmě se specifikací jejich vlastností. Proto by 
měl pro typické odpady, které vznikají opakovaně, zadat zpracování jejich analýz obsahu organických rozpouštědel (VOC) s cí-
lem vytvořit databázi výsledků použitelnou i v následujících letech. Pokud jsou tedy známy analýzy běžných odpadů, vznikají-
cích na provozovně, je možné výpočet VOC provádět jako součin měrného obsahu VOC v odpadu a hmotnosti tohoto odpadu

VOCA = ModpA * MVOC-A / 100, kde

VOCA je celková hmotnost VOC v odpadu A [kg] 

ModpA je hmotnost odpadu A [kg]

MVOC-A je měrná hmotnost VOC v odpadu A [hmotnostní %]

Ukazatel O6 se pak vypočítá součtem všech dílčích částí VOC v jednotlivých druzích odpadu

VOCcelk = VOCA + VOCB + VOCC + …

Údajů z analýz odpadů z předchozích let musí provozovatel využívat na základě dlouhodobých zkušeností, a pokud chybí údaj 
o konkrétním odpadu, může použít zdůvodnitelný odborný odhad.

Do bilančního výpočtu je nutno započítat jen ty odpady, které vznikly ve sledovaném roce. To znamená, že pro výpočty nelze 
bez rozmyslu použít údaje o hmotnostním množství odpadů z ročního výkazu pro Hlášení o produkci a nakládání s odpady (vy-
hláška 383/2001 Sb., Příloha č. 20). Provozovatel tedy musí mít možnost doložit, jaké množství z předaných odpadů pochází 
z předchozího roku a jaké množství z odpadů vyprodukovaných v tomto roce bylo uskladněno a bude předáno až v následují-
cím období.

4.2.7. Stanovení toku O7 (organická rozpouštědla v komerčních produktech)

Při výrobě komerčních produktů obsahujících organická rozpouštědla je jejich obsah jednou z vlastností, která určuje jejich kva-
litu a výrobce tento ukazatel sleduje již z čistě ekonomických důvodů. Obsah organických rozpouštědel (VOC) v konečných 
produktech se vypočítá podle vztahu

VOCA = MprodA * CVOC-A / 100, kde

VOCA je celková hmotnost VOC v produktu A [kg] 

MprodA je hmotnost produktu A [kg]

CVOC-A je koncentrace VOC v produktu A [hmotnostní %]

Ukazatel O7 se pak vypočítá součtem všech dílčích částí VOC v jednotlivých vyrobených produktech

VOCcelk = VOCA + VOCB + VOCC + …

Do bilančního výpočtu roční je nutno započítat jen ty produkty, které byly vyrobeny ve sledovaném roce. To znamená, že pro 
výpočet nelze bez rozmyslu použít údaje o množství produkce z výroční zprávy nebo z fakturace konečným zákazníkům. Pro-
vozovatel musí do bilance použít celý objem produkce, která byla vyrobena ve sledovaném roce, tzn. i tu část produkce, která 
byla vyrobena tzv. „na sklad“.

4.2.8. Stanovení toku O8 (regenerovaná a uskladněná organická rozpouštědla)

Při regeneraci organických rozpouštědel dochází ke znovuzískání čistých organických rozpouštědel nebo jejich směsí. Vyrobe-
né hmotnostní množství je v těchto případech zjišťováno přímo a to měřením objemu (přepočtem pomocí hustoty) nebo váže-
ním. Vyčíslení ukazatele O8 je tedy dostupné přímo z údajů provozní evidence. 
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Je však třeba dbát na to, aby do bilance bylo započteno jako O8 jen to množství organických rozpouštědel, které bylo regene-
rováno a ve sledovaném roce bylo uskladněno pro použití v dalším bilančním období. Při opětovném použití regenerovaného 
rozpouštědla v následujícím roce se toto rozpouštědlo stane tokem I1. Pokud se část regenerovaných rozpouštědel použije pří-
mo ve sledovaném roce, jedná se o tok I2 , nebo pokud jsou použita jiným způsobem, mohou se stát např. tokem O7 (komerč-
ní produkt) nebo O6 (odpad k likvidaci). 

 Ing. Jan Kužel, v. r.
ředitel odboru ochrany ovzduší
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Příloha 1

Poměr TOC/VOC v čistých organických rozpouštědlech

Chemický název
poměr TOC/VOC

[kg/kg]
acetaldehyd 0,545

aceton 0,620

allylalkohol 0,620

benzen 0,923

butylacetát 0,620

cyklohexan 0,856

cyklohexanon 0,734

dietyleter 0,648

dimetyleter 0,521

etylalkohol 0,521

etylbenzen 0,905

formaldehyd 0,400

iso-butylacetát 0,620

isopren 0,882

isopropylalkohol 0,600

metanol 0,375

metyletylketon 0,666

n-butylalkohol 0,648

n-propylalkohol 0,600

sek.butylalkohol 0,648

styren 0,923

terc. Butylalkohol 0,648

toluen 0,912

xyleny 0,905

Technický benzín 0,850

Benzíny hydrogenované (Lakový benzín) 0,850

Propylenglykolmonometyleter (Dowanol 
PM)

0,533

Dipropylenglykol monomethylether (Do-
wanol DPM)

0,568

Propylenglykolmonometyleteracetát (Do-
wanol PMA-E)

0,545
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Hustoty a poměr TOC/VOC v technických ředidlech

Označení ředidla
Hustota 

(kg/l)
poměr TOC/VOC

[kg/kg]
Ředidlo C 6000 0,855 0,83

Ředidlo S 6001 0,820 0,89

Ředidlo S 6003 0,852 0,87

Ředidlo S 6005 0,862 0,91

Ředidlo S 6006 0,780 0,86

Ředidlo S 6300 0,854 0,75

Poměr TOC/VOC v odmašťovacích prostředcích

Označení odmašťovadla
poměr TOC/VOC

[kg/kg]
Avilub Metasolv 706 0,85

Avilub Metasolv 705 0,85

Essoclean 0,85
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6.
METODICKÝ POKYN

odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 Sb.

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,
K využití:  držitelům povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizací 
 a žadatelům o vydání tohoto povolení

Obsah
1.   Vymezení a rozsah metodického pokynu
2.   Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění
2.1  Analytické metody vhodné, referenční a rozhodčí
2.2  Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro městské odpadní vody 
2.3  Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro průmyslové odpadní vody
2.4  Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek
3.   Vyhodnocení analytických výsledků s nejistotou
4.   Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost

1.   Vymezení a rozsah metodického pokynu

Obecným cílem tohoto metodického pokynu je sjednocení postupů v provádění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 Sb. (dále jen 
„nařízení“).
Zvláštním cílem tohoto metodického pokynu je určit 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. Ukazatele jsou uvedeny v tabulkách A, B a C v souladu s částmi přílohy č. 1 nařízení.

2.   Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění

1. Měření míry znečištění odpadních vod zahrnuje odběr vzorků, jejich úpravu, analytické stanovení hodnot znečišťujících 
látek a vyhodnocení výsledků. Technické požadavky na uvedené činnosti specifikují technické normy uvedené v tomto 
metodickém pokynu. 

2. Pro odběr vzorků se používají postupy vypracované podle příslušných norem1).

3. K úpravě vzorků před analýzou se používají postupy vypracované podle ČSN 75 7315 Jakost vod – Úprava vzorků 
odpadních vod před chemickou analýzou. 

4. Ke stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách se používají analytické metody vydané jako mezinárodní 
nebo národní normy uvedené v tabulkách A, B a C tohoto metodického pokynu. Laboratoř musí zajistit používání aktuálně 
platného znění norem.

a) Alternativní analytické metody lze použít, pokud je má laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány2). Při validaci 
alternativních metod se použijí jako referenční metody uvedené v tabulkách A, B a C tohoto metodického pokynu. 

b) Vhodné jsou takové analytické metody, jejichž mez stanovitelnosti je menší nebo rovna 30 % hodnoty emisního standardu/
limitu a relativní hodnota kombinované standardní nejistoty na koncentrační úrovni emisního standardu/limitu nepřekročí 
25 % hodnoty tohoto standardu/limitu.

c) Laboratoř musí mít zaveden systém kvality podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 170253). 

__________________________________________________________________________________________
1)  ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a 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
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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 kvality – Základní principy 
a slovník). Termín „validovaný“ se používá pro označení odpovídajícího stavu. 

3)  ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří

2.1   Analytické metody vhodné, referenční a rozhodčí

Analytické metody vhodné k přednostnímu použití pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách
Analytické metody vhodné k přednostnímu 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 definované technickými normami uvedenými v tabulkách A, B a C tohoto 
metodického pokynu. 
Používání těchto analytických metod dokládá laboratoř přílohou osvědčení, prokazujícího shodu s normou ČSN EN ISO/ IEC 
17025, 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 případně i kapitoly (např. 
ČSN EN ISO 6878, kap. 7, ČSN EN ISO 10304-1),

c) zkoušený materiál (matrice), což je odpadní voda,
d) informace o tom, zda je součástí osvědčení i odběr vzorků odpadní vody. 

Referenční analytické metody
Referenční analytické metody jsou analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění v odpadních vodách, které 
slouží k prokázání použitelnosti alternativních analytických metod.. Alternativní analytickou metodu lze použít, jestliže 
poskytuje srovnatelnou mez stanovitelnosti a nejistotu s referenční analytickou metodou. Použití referenčních analytických 
metod je významné zejména u stanovení zvlášť nebezpečných látek (rtuti, kadmia, HCH, CCl4, DDT, PCP a jeho solí, aldrinu, 
dieldrinu, endrinu a isodrinu, HCB, HCBD, CHCl3, ECD, TRI, PER a TCB). 
Jako referenční analytické metody slouží analytické metody uvedené v tabulkách A, B a C tohoto metodického pokynu. 

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

2.2  Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro městské odpadní vody

Při stanovení hodnot ukazatelů znečištění v městských odpadních uvedených v tabulkách 1a, 1b a 1c přílohy č. 1 nařízení 
se vzorek upraví podle ČSN 75 7315 Jakost vod – Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou a analyzuje se 
metodami definovanými normami uvedenými v tabulce A. 
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Tabulka A Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro městské odpadní vody 

Ukazatel znečištění Označení normy 
(Třídicí znak) Název normy

1 2 3
CHSKCr ® ČSN ISO 6060 

(75 7522) 
ČSN ISO 15705 
(75 7521)

Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku

Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve 
zkumavkách 

BSK5 ® ČSN EN 1899-1 
(75 7517) 
® ČSN EN 1899-2 
(75 7517)

Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: 
Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny
Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 2: 
Metoda pro neředěné vzorky. 

NL ® ČSN EN 872 
(75 7349) 

Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných 
vláken

N-NH4
+ ČSN ISO 5664 

(75 7449) 
ČSN ISO 6778 
(75 7450)
ČSN ISO 7150-1 
(75 7451) 
ČSN EN ISO 11732 
(75 7454)
ČSN EN ISO 14911 
(75 7392)

Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci

Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Potenciometrická metoda 

Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda
Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku – Metoda průtokové analýzy (CFA a 
FIA) se spektrofotometrickou detekcí
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, 
Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody 

Ncelk ČSN EN 12260 
(75 7524) 
® ČSN EN ISO 
11905-1 (75 7527) 
ČSN EN 25663 
(75 7525)

Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na 
oxidy dusíku
Jakost vod – Stanovení dusíku – Část 1: Metoda oxidační mineralizace 
peroxodisíranem
Jakost vod – Stanovení dusíku podle Kjeldahla – Odměrná metoda po mineralizaci 
selenem (zahrnuje (N-NH4

+) + (Norg)) 
r(Ncelk) = r((N-NH4

+)+r (Norg))+r(N-NO2
-)+r(N-NO3

-) 
Pcelk ® ČSN EN ISO 6878 

(75 7465) kap. 7 a 8 
TNV 75 7466 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387)
ČSN EN ISO 15681-1 
(75 7464)
ČSN EN ISO 15681-2 
(75 7464)

Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem 
amonným 

Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro 
stanovení ve znečištěných vodách)
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP OES)
Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou 
(FIA a CFA) – Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)
Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou 
(FIA a CFA) – Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

N-NO2
- ČSN EN 26777 

(75 7452) 
ČSN EN ISO 13395 
(75 7456) 

ČSN EN ISO 10304-1 
(75 7391)

Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda
Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou 
průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie 
iontů – Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, 
fosforečnanů a síranů  

N-NO3
- ČSN ISO 7890-3 

(75 7453) 
ČSN EN ISO 13395 
(75 7456) 

ČSN EN ISO 10304-1 
(75 7391)

ČSN 75 7455

Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3: Spektrofotometrická metoda s kyselinou 
sulfosalicylovou
Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou 
průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie 
iontů – Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, 
fosforečnanů a síranů
Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Fotometrická metoda  
s 2,6-dimethylfenolem – Metoda ve zkumavkách

Vysvětlivky k tabulce A:
® =  rozhodčí analytická metoda
r  =  hmotnostní koncentrace v mg/l 
r(N-NH4

+) zahrnuje také amoniak, jehož podíl na celkovém amoniakálním dusíku je funkcí teploty a pH; správnější by proto 
bylo uvádět r(N-(NH4

++NH3)).
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Podrobnosti k analytickým metodám stanovení hodnot ukazatelů znečištění z tabulky A

a) Ke stanovení CHSKCr podle ČSN ISO 15705 lze použít vedle spektrofotometrie i titrační koncovku jako u referenční ČSN 
ISO 6060.

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, 

spektrofotometrická metoda podle ČSN ISO 7150-1 pro nižší koncentrace. Před stanovením podle  
ČSN ISO 7150-1 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 membránovým filtrem 0,45 mm.

d) Celkový dusík se stanoví buďto analyticky (ČSN EN 12260, ČSN EN ISO 11905-1) nebo se vypočítá z výsledků stanovení 
dusitanového a dusičnanového dusíku a dusíku podle Kjeldahla (ČSN EN 25663). 

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 membránovým filtrem 0,45 mm. 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 7890-3, ČSN 75 7455 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 EN ISO 10304-1, která používá k oddělení od matrice ultrafiltraci membránou 0,45 mm, případně předkolonu. Při 
stanovení podle ČSN EN ISO 10304-1 nelze vzorek konzervovat H2SO4.

1.3 Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro průmyslové odpadní vody

Při stanovení ukazatelů znečištění průmyslových odpadních vod uvedených v tabulce 2 přílohy č. 1 nařízení se vzorek upraví 
podle ČSN 75 7315 Jakost vod – Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou a analyzuje metodami definovanými 
normami uvedenými v tabulce B. 
Pro úplnost jsou v tabulce B (s odvoláním na tabulku A) uvedeny i ukazatele znečištění, pro které jsou analytické metody již 
uvedeny v tabulce A. Při použití těchto analytických metod platí zásady popsané v podrobnostech k analytickým metodám 
stanovení hodnot ukazatelů znečištění, uvedené pod tabulkou A. 
V tabulce B nejsou uvedeny analytické metody stanovení dioxinů a furanů, protože toto náročné a nákladné stanovení provádí 
v ČR jen několik laboratoří. 

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

Ukazatel 
znečištění

Označení normy 
(Třídicí znak) Název normy

1 2 3

CHSKCr viz sloupec 2  
tabulky A.

viz sloupec 3 tabulky A.

BSK5 viz sloupec 2  
tabulky A.

viz sloupec 3 tabulky A.

NL viz sloupec 2  
tabulky A.

viz sloupec 3 tabulky A.

N-NH4
+ viz sloupec 2  

tabulky A.
viz sloupec 3 tabulky A.

Ncelk viz sloupec 2  
tabulky A.

viz sloupec 3 tabulky A.

Pcelk viz sloupec 2  
tabulky A.

viz sloupec 3 tabulky A.

Nanorg viz sloupec 2 
tabulky A.

viz sloupec 3 tabulky A.
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N-NO2
- viz sloupec 2  

tabulky A.
viz sloupec 3 tabulky A.

N-NO3
- viz sloupec 2  

tabulky A.
viz sloupec 3 tabulky A.

pH ČSN ISO 10523 
(75 7365) 

Jakost vod – Stanovení pH

PAU ČSN 75 7554 

ČSN EN ISO 17993 
(75 7555)

Jakost vod – Stanovení vybraných polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU) – Metoda HPLC s fluorescenčním a metoda GC 
s hmotnostním detektorem 
Jakost vod – Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků 
(PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-
kapalina

Železo ČSN ISO 6332
(75 7433) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN 75 7385

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

Jakost vod – Stanovení železa – Fotometrická metoda  
s 1,10-fenantrolinem 
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Stanovení železa a manganu – Metoda plamenové atomové 
absorpční spektrometrie
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků

Mangan ČSN ISO 6333
(75 7447) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN 75 7385

ČSN EN ISO 14911 
(75 7392) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

Jakost vod – Stanovení manganu – Spektrofotometrická metoda 
s formaldoximem
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Stanovení železa a manganu – Metoda plamenové atomové 
absorpční spektrometrie 
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, 
Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní 
vody
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) -  Část 2: Stanovení 62 prvků

Fenoly 
jednosytné

® ČSN ISO 6439 
(75 7528) 

ČSN ISO 8165-1 
(75 7529) 

ČSN EN ISO 14402 
(75 7567) 

Jakost vod – Stanovení jednosytných fenolů – Spektrometrická metoda  
s 4-aminoantipyrinem po destilaci. 
Jakost vod – Stanovení vybraných jednosytných fenolů – Část 1: Metoda 
plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování.
Jakost vod – Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA).

Kyanidy celkové ČSN 75 7415 

ČSN EN ISO 14403 
(75 7413)

Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů po destilaci – Metoda 
fotometrická, odměrná a potenciometrická
Jakost vod – Stanovení veškerých kyanidů a volných kyanidů kontinuální 
průtokovou analýzou.

Kyanidy snadno 
uvolnitelné

ČSN ISO 6703-2 
(75 7414) 

Jakost vod – Stanovení kyanidů – Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných 
kyanidů.

Zinek ČSN ISO 8288 
(75 7382) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – 
Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků

Olovo ČSN ISO 8288 
(75 7382) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – 
Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
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Měď ČSN ISO 8288 
(75 7382) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – 
Metody plamenové plamenové atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků

Arsen ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 11969 
(75 7403) 

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381) )

Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení arsenu – Metoda atomové absorpční spektrometrie 
(technika hydridů)
Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou

C10 – C40 ® ČSN EN ISO 9377-
2 (75 7507)  

Jakost vod – Stanovení uhlovodíků C10 – C40 – Část 2: Metoda plynové 
chromatografie po extrakci rozpouštědlem

Tuky a oleje ®ČSN 75 7509 Jakost vod – Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách – Gravimetrická 
metoda po odpaření vzorku

AOX ® ČSN EN ISO 9562 
(75 7531) 

Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů 
(AOX)

RAS ® ČSN 75 7347 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) 
v odpadních vodách – Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze 
skleněných vláken

Chrom 
šestimocný

ČSN ISO 11083 
(75 7424) 

ČSN EN ISO 10304-3
(75 7391)

Jakost vod – Stanovení chromu (VI) – Spektrofotometrická metoda 
s 1,5-difenylkarbazidem 
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 
chromatografie iontů – Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, 
thiokyanatanů a thiosíranů

Chrom celkový ČSN EN 1233 
(75 7425) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381) 

Jakost vod – Stanovení chromu – Metody atomové absorpční 
spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení stopových prvků AAS s grafitovou kyvetou

Nikl ČSN ISO 8288 
(75 7382) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – 
Metody plamenové plamenové atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků

Sulfidy ČSN ISO 13358 
(75 7474) 

Jakost vod – Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů

Sírany TNV 75 7476  

ČSN 75 7477 

ČSN EN ISO 10304-1 
(75 7391) 

Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů – Gravimetrická metoda 
s chloridem barnatým 
Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem 
olovnatým 
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 
chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, 
dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů 

Fluoridy ČSN ISO 10359-1 
(75 7430) 

ČSN ISO 10359-2  
(75 7430) 

ČSN EN ISO 10304-1 
(75 7391) 

Jakost vod – Stanovení fluoridů – Část 1: Elektrochemická metoda pro 
pitné a málo znečištěné vody
Jakost vod – Stanovení fluoridů – Část 2: Stanovení anorganicky vázaných 
celkových fluoridů po rozkladu a destilaci.
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 
chromatografie iontů – Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, 
dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
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Chloridy ČSN ISO 9297 
(75 7420) 

ČSN EN ISO 15682 
(75 7421) 

ČSN EN ISO 10304-1 
(75 7391) 

Jakost vod – Stanovení chloridů – Argentometrické stanovení 
s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)
Jakost vod – Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se 
spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí.
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 
chromatografie iontů – Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, 
dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

Rtuť ČSN EN 1483 
(75 7439) 

ČSN 75 7440 

ČSN EN 12388 
(75 7441) 

ČSN EN 13506 
(75 7442)

Jakost vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové absorpční spektrometrie

Jakost vod – Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a 
atomovou absorpční spektrometrií 
Jakost vod – Stanovení rtuti – Metody po zkoncentrování amalgamací

Jakost vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové fluorescenční 
spektrometrie

Baryum TNV 75 7408 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 14911 
(75 7392) 

Jakost vod – Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie.
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, 
Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní 
vody

Hliník ČSN EN ISO 12020 
(75 7402) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN ISO 10566 
(75 7401) 

Jakost vod – Stanovení hliníku – Metody atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků 
Jakost vod – Stanovení hliníku – Spektrofotometrická metoda 
s pyrokatecholovou violetí

Kadmium ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN ISO 8288 
(75 7382) 

ČSN EN ISO 5961 
(75 7418) 

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381) 

Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – 
Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií

Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou

Thalium ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2 
(75 7388)

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381) 

Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků 
Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou

Celkový chlor 
(HClO)

ČSN ISO 7393-2 
(75 7419) 

Jakost vod – Stanovení volného a celkového chloru – Část 2: 
Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

Cín ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381) 

Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou
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Kobalt ČSN ISO 8288 
(75 7382) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381)

Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – 
Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou

Molybden ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381)

Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou

Selen ČSN ISO 9965 
(75 7480) 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381) 

Jakost vod – Stanovení selenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie 
(technika hydridů)
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou

Stříbro ČSN 75 7400 

ČSN EN ISO 11885 
(75 7387) 

ČSN EN ISO 17294-2
(75 7388)

ČSN EN ISO 15586 
(75 7381)

Jakost vod – Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou

Vysvětlivky: ®      =   rozhodčí analytická metoda
Podrobnosti k analytickým metodám stanovení hodnot ukazatelů znečištění tabulky B
a) Ke stanovení železa a manganu v silně znečištěných vodách se doporučuje použít metodu ICP.
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 ICP.
e) Při stanovení fluoridů podle ČSN ISO 10359-1 a podle ČSN EN ISO 10304-1 se nestanoví fluoridy obsažené v nerozpuštěných 

látkách.
f) Při stanovení chloridů podle ČSN ISO 9297 ve znečištěných vodách, kde ruší barva a zákal, se doporučuje použít k indikaci 

konce titrace potenciometrii (místo indikátoru předepsaného normou).
g) Při stanovení barya podle ČSN EN ISO 14911 se nestanoví baryum obsažené v nerozpuštěných látkách.

1.4 Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť 
nebezpečných látek

Pro účely měření míry znečištění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek uvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 
nařízení se vzorek upraví podle ČSN 75 7315 Jakost vod – Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou a použijí 
se analytické metody definované normami uvedenými v tabulce C. S odkazem na tabulku B jsou uvedeny i ukazatele rtuť a 
kadmium, pro které jsou normalizované analytické metody specifikované v tabulce B.
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Tabulka C Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro odpadní vody s obsahem uvedených 
zvlášť nebezpečných látek

Ukazatel znečištění Označení normy 
(Třídicí znak)

Název normy

1 2 3
Rtuť viz sloupec 2 tabulky B viz sloupec 3 tabulky B
Kadmium viz sloupec 2 tabulky B viz sloupec 3 tabulky B
Hexachlorcyklohexan 
(HCH)

ČSN EN ISO 6468 
(75 7580) 

Jakost vod – Stanovení některých organochlorových insekticidů, 
polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů – Metoda plynové 
chromatografie po extrakci kapalina-kapalina.

Tetrachlormethan  
(CCl4)

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

TNV 75 7552

Jakost vod – Stanovení vysoce těkavých halogenovaných 
uhlovodíků – Metody plynové chromatografie.
Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických 
uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin 
plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí
Jakost vod – stanovení těkavých organických látek (VOC) – 
Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) 
z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou 
chromatografií

DDT ČSN EN ISO 6468 
(75 7580) 

Jakost vod – Stanovení některých organochlorových insekticidů, 
polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů – Metoda plynové 
chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

Pentachlorfenol  
(PCP) a jeho soli

ČSN EN 12673  
(75 7544)

Jakost vod – Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou 
plynové chromatografie

Aldrin, dieldrin,  
endrin a isodrin (driny)

ČSN EN ISO 6468 
(75 7580)

Jakost vod – Stanovení některých organochlorových insekticidů, 
polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů – Metoda plynové 
chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

Hexachlorbenzen  
(HCB)

ČSN EN ISO 6468 
(75 7580) 

Jakost vod – Stanovení některých organochlorových insekticidů, 
polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů – Metoda plynové 
chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

Hexachlorbutadien 
(HCBD)

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

Jakost vod – Stanovení vysoce těkavých halogenovaných 
uhlovodíků – Metody plynové chromatografie.
Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických 
uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin 
plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí

Trichlormethan 
(chloroform, CHCl3)

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

TNV 75 7552

Jakost vod – Stanovení vysoce těkavých halogenovaných 
uhlovodíků – Metody plynové chromatografie.
Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických 
uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin 
plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí
Jakost vod – Stanovení těkavých organických látek (VOC) – 
Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) 
z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou 
chromatografií

1,2-dichlorethan  
(ECD)

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

TNV 75 7552

Jakost vod – Stanovení vysoce těkavých halogenovaných 
uhlovodíků – Metody plynové chromatografie
Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických 
uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin 
plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí
Jakost vod – Stanovení těkavých organických látek (VOC) – 
Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) 
z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou 
chromatografií

Trichlorethen 
(trichlorethylen, TRI)

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

TNV 75 7552

Jakost vod – Stanovení vysoce těkavých halogenovaných 
uhlovodíků – Metody plynové chromatografie.
Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických 
uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin 
plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí
Jakost vod – Stanovení těkavých organických látek (VOC) – 
Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) 
z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou 
chromatografií



60

Tetrachlorethen 
(perchlorethylen, PER)

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

TNV 75 7552

Jakost vod – Stanovení vysoce těkavých halogenovaných 
uhlovodíků – Metody plynové chromatografie.
Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických 
uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin 
plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí
Jakost vod – Stanovení těkavých organických látek (VOC) – 
Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) 
z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou 
chromatografií

Trichlorbenzen  
(TCB)

ČSN EN ISO 6468 
(75 7580) 

ČSN EN ISO 15680 
(75 7558) 

TNV 75 7552

Jakost vod – Stanovení některých organochlorových insekticidů, 
polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů – Metoda plynové 
chromatografie po extrakci kapalina-kapalina.
Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických 
uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin 
plynovou chromatografií s P & T a termální desorpcí
Jakost vod – Stanovení těkavých organických látek (VOC) – 
Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) 
z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou 
chromatografií

Podrobnosti k analytickým metodám stanovení hodnot ukazatelů znečištění tabulky C
a) ČSN EN ISO 6468 umožňuje použít vedle extrakce kapalina-kapalina i extrakci tuhou fází (SPE), v tom případě se však 

nestanoví organochlorové pesticidy obsažené v nerozpuštěných látkách.
b) Podle ČSN EN ISO 10301 se těkavé organické látky stanovují extrakcí kapalina-kapalina nebo statickou head-space. 

Vhodná je i dynamická head–space (v otevřené či uzavřené smyčce). 

3.   Vyhodnocení analytických výsledků uvedených s nejistotou

Pro účely stanovení výše emisních limitů vodoprávním úřadem, sledování jejich dodržování a kontrolu platí následující 
rozhodovací pravidlo pro vyhodnocení analytických výsledků uvedených s nejistotou. 
Hodnota emisního limitu je překročena, jestliže je výsledek (naměřená hodnota) větší nebo roven hodnotě emisního limitu 
zvýšené o 25 % emisního limitu. Podmínkou použití tohoto pravidla je, že relativní kombinovaná standardní nejistota 
analytického výsledku na úrovni emisního standardu/limitu nepřekročí 25 % emisního standardu/limitu, tj. vyhovuje požadavku 
na analytickou metodu, který je uveden v kap. 2, bod 4 b) tohoto metodického pokynu. 
Podrobnosti o použití informací o nejistotě k posuzování shody viz Kvalimetrie 15 (Eurachem-ČR Praha 2008).

4.   Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost

Normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (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 uvedených v tomto metodickém pokynu bude podle potřeby 
aktualizován ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

 Ing. Hana Randová, v. r.
ředitelka odboru ochrany vod
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1. Úvod:

Ministerstvo životního prostředí vydává tento metodický pokyn, jehož cílem je dosažení shody postupů používaných při stano-
vení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech. Sjednocuje postupy předúpravy vzorků pro 
analýzy a samotné analýzy vzorků pro potřeby zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon“), kte-
rý stanoví v § 31b výrobcům, distributorům nebo osobám, které dováží baterie a akumulátory, povinnost na požádání předložit 
kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující dodržení podmínek stanovených v § 31a odst. 1 zákona pro uvádění 
baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu. 

Cílem metodiky je zavedení jednotného postupu při stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo aku-
mulátorech, zařazovaných pod položky celního sazebníku (KN 8506 10 a 8506 30) tzn.:

8506 10 – Na bázi oxidu manganičitého: 

Alkalické: 
8506 10 11 – – – Válcové články 
8506 10 15 – – – Knoflíkové články 
8506 10 19 – – – Ostatní 
Ostatní:  
8506 10 91 – – – Válcové články 
8506 10 95 – – – Knoflíkové články 
8506 10 99 – – – Ostatní 

8506 30  – Na bázi oxidu rtuťnatého: 

8506 30 10 – – Válcové články 
8506 30 30 – – Knoflíkové články 
8506 30 90 – – Ostatní

7.
METODICKÝ POKYN

pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech
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Metodický pokyn je určen pracovníkům laboratoří. Limitní hodnoty stanovené zákonem pro baterie nebo akumulátory uváděné 
na trh nebo do oběhu nesmí přesahovat následující hodnoty, podle § 31a zákona:

a) Obsah rtuti v přenosných bateriích a akumulátorech 0,0005 % hm.,
b) Obsah rtuti v knoflíkových článcích 2 % hm.,
c) Obsah kadmia v přenosných bateriích a akumulátorech 0,002 % hm. (kromě výjimek stanovených v § 31a, odst. 2 zákona)

Pro provádění zkoušek je nutné do laboratoře dodat minimálně 3 kusy zkušebních vzorků od jedné výrobní šarže (1 ks pro vlast-
ní zkoušku, 1 ks pro případné opakování zkoušky, 1 ks pro archivaci).

2. Podstata zkoušky

Podstatou zkoušky je mineralizace vnitřní části článku po odstranění obalu nebo jeho úpravě, v případě knoflíkových článků mi-
neralizace celého článku včetně obalu, a následné stanovení obsahu Hg a Cd v mineralizátu.

2.1 Potřeby a pomůcky:

2.1.1 Nářadí:

Kleště
Nůž
Nůžky 
Svěrák
Šroubovák

2.1.2 Laboratorní sklo a pomůcky:

Kádinky
Hodinová sklíčka
Odměrné baňky
Odměrné válce
Filtrační nálevky
Skleněné pipety
Papírové filtry (např. Filtrak 389 - 84 g/m2, rychlost filtrace cca 20 s)
Vzorkovnice

2.1.3 Činidla:

HCl konc. minimální čistoty p.a.
HNO3 konc. minimální čistoty p.a. 
lučavka královská HNO3+HCL (v poměru 1:3)
H2O2 p.a. (30%)
Standardní kalibrační roztok o koncentraci Cd 1000 mg/l
Standardní kalibrační roztok o koncentraci Hg 1000 mg/l
Kalibrační roztoky matričních prvků (Cr, Fe, Mn, Ni, Zn)
Destilovaná voda (stupeň čistoty č. 1 podle ČSN EN ISO 3696)

2.2 Přístroje a zařízení:
Topná deska
Analytické váhy
Digestoř
Automatické pipety s vyměnitelnými špičkami
Analyzátor rtuti (např. AMA-254)
ICP-OES spektrometr nebo AAS spektrometr
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2.3 Demontáž článků:

K demontáži vnějšího obal článků se přistupuje individuálně podle typu článku. Elektrický článek (zkušební vzorek) se zpraco-
vává ve dvou krocích:

•	  V první fázi přípravy zkoušeného vzorku se mechanicky odstraní obaly. Volba postupu je závislá od konstrukčního řeše-
ní článku.

•	  Vnitřní část článku se po mechanickém odstranění obalu zmineralizuje. Mineralizát vnitřní části je zkoušeným vzorkem, 
který se podrobí chemické analýze. 

Výsledek zkoušky se vztahuje na hmotnost celého zkušebního vzorku tj. hmotnost vnitřní části článku plus hmotnost obalu.

2.3.1 Válcové články

Postup demontáže článků je třeba provádět s přihlédnutím k použitému materiálu a typu článku jednotlivých výrobců. Rozebí-
rání článků na jednotlivé komponenty je technicky velmi pracné, postačující je odstranění vnějšího obalu nebo alespoň jeho na-
rušení (proražení) na několika místech po celém povrchu.

Obal článků většinou představuje:
- lepenka s potiskem
- tenký plech s potiskem
- plast s potiskem
- samolepicí plastová fólie s potiskem

Doporučený postup pro odstranění obalu:

Lepenkový obal zinkového kalíšku naříznout po celé délce článku ostrým nožem a článek vyjmout z obalu. V případě narušení 
kalíšku korozí může být oddělení obalu technicky obtížné. 

Při demontáži kovových dutinek tvořících obal kalíšku je třeba nalézt dotykovou spáru. U nových a nezkorodovaných článků se 
spára obtížně nachází. Nejlépe se místo spáry identifikuje u horního pertlu (kladného pólu baterie). Baterii uchytit do svěráku a 
ostrým šroubovákem např. elektrikářským uvolnit pertl. Šroubovák zasunout do spáry pod okraj dutinky a jemným posunová-
ním šroubováku v podélné ose uvolnit okraj dutinky po celé délce. Stejně pak uvolnit druhý podélný okraj dutinky. Po uvolně-
ní baterie ze svěráku spáru rozšířit a článek vyjmout.

Smrštitelné fólie se odstraňují analogickým postupem jako lepenkový obal, resp. izolační fólie u článků s kovovou dutinkou.

Samolepicí fólii je nutno strhnout. 

2.3.2 Knoflíkové články

Demontáž se neprovádí.

2.4 Rozklad článků

Vlastní rozklad vzorku je možno provést dvěma způsoby, jejichž výtěžnost je srovnatelná:

a) rozklad koncentrovanou kyselinou dusičnou s přídavkem peroxidu vodíku

b) rozklad lučavkou královskou.

Výběr typu rozkladu je zcela na pracovníkovi laboratoře. 
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2.4.1 Válcové články

Celý článek zvážit s přesností na tři platné číslice a odstranit z něj obal. Poté vnitřní část článku vložit do kádinky a podle velikosti 
baterie postupně přidat kyselinu dusičnou (případně lučavku královskou) v množství např. 5 – 50 ml. Zde pozor! Reakce může být 
v některých případech velmi bouřlivá. Kádinku přikrýt hodinovým sklíčkem a ponechat reagovat za laboratorní teploty. 

V případě použití kyseliny dusičné přidat po 4 hodinách 5 ml peroxidu vodíku a kádinku mírně zahřívat přibližně při 100 °C na 
topné desce po dobu cca 1 hodiny.

V případě použití lučavky královské probíhá rozklad za laboratorní teploty cca 12 – 16 hodin. Po odeznění bouřlivé rozkladné 
reakce je možné rozklad urychlit zahříváním reakční směsi na topné desce přibližně při 100 °C po dobu cca 1 hodiny (délka za-
hřívání závisí na průběhu reakce).

Poté nechat reakční směs zchladnout zpět na laboratorní teplotu.

Po ochlazení reakční směs v kádince opatrně naředit destilovanou vodou, převést včetně nerozpuštěného zbytku (PE těsnění, 
grafit) do 500 ml odměrné baňky a doplnit po rysku. Po promíchání roztok přefiltrovat přes papírový filtr do suché vzorkovnice.

Současně s rozkladem zkušebního vzorku se připraví i slepý pokus (úplný mineralizační postup bez přítomnosti vnitřní čás-
ti článku).

2.4.2 Knoflíkové články

Vzhledem k použití vysoce korozně odolných materiálů při výrobě knoflíkových článků může být rozklad obtížný u některých 
typů, zejména větších rozměrů a hmotností.

Celý článek se zváží s přesností na tři platné číslice. Vlastní postup rozkladu je analogický válcovým článkům (bez demontá-
že obalu).

Vzhledem k nižší hmotnosti článků je objem přidávaných reakčních činidel i výsledný objem vzniklého roztoku menší (cca 100 
ml). Množství přidávaných činidel je třeba přizpůsobit průběhu rozkladné reakce.

Filtrace není nutná, po promíchání a usazení se vzorek ředí pro analýzu.

2.5 Vlastní měření
Jako referenční analytická metoda pro stanovení kadmia je předepsána optická emisní spektrometrie. Mez stanovitelnosti musí 
být taková, aby rozšířená kombinovaná nejistota výsledku byla nejvýše ± 25 % relativních při koncentraci v měřeném roztoku 
odpovídající desetině limitní koncentrace stanovené v § 31a zákona. Pokud provozovatel zařízení použije jinou než referenční 
metodu; musí prokázat dodržení požadované meze stanovitelnosti, přesnosti a správnosti metody. 
Jako referenční analytická metoda pro stanovení rtuti je předepsána atomová absorpční spektrometrie prováděná na přístroji 
AMA-254. Mez stanovitelnosti musí být taková, aby rozšířená kombinovaná nejistota výsledku byla nejvýše ± 25 % rel. při kon-
centraci v měřeném roztoku odpovídající desetině limitní koncentrace stanovené v § 31a zákona. Pokud provozovatel zařízení 
použije jinou než referenční metodu, musí prokázat dodržení požadované meze stanovitelnosti, přesnosti a správnosti metody. 

2.5.1. Stanovení Cd metodou ICP-OES

Zfiltrovaný mineralizát je vhodné dále ředit podle charakteristik přístroje (např. pro válcové články 50x a pro knoflíkové 10x).

Pro kalibraci přístroje je vhodné připravit kalibrační roztok modelující matrici analyzovaných vzorků.

Příklad složení kalibračního roztoku pro válcové baterie:
Zn 200 mg/l
Mn 100 mg/l
Fe 30 mg/l
Cd 1 mg/l
HNO3 (1 % v/v)
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Poměrné zastoupení matričních prvků knoflíkových článků se liší v závislosti na typu, při měření je na toto třeba brát zřetel a 
kalibrační roztok přizpůsobit přídavkem matričních prvků v poměrném zastoupení.

Doporučená vlnová délka pro měření:

Stanovení Cd: 228,802 nm

Alternativně lze měření provádět rovněž metodami AAS (atomové absorpční spektrometrie). 

2.5.2. Stanovení Hg jednoúčelovým analyzátorem rtuti AMA-254

Vzhledem k tomu, že některé typy knoflíkových článků mohou obsahovat až 2 % rtuti, je třeba mineralizát před vlastní analý-
zou naředit (až 1000x), aby se zamezilo kontaminaci přístroje.

2.6 Výpočet obsahu Hg a Cd v článcích

Výsledný obsah jednotlivých prvků se vypočítá dle následujícího vzorce:

xtot obsah prvku ve článku včetně obalu v hm.%
c naměřená koncentrace prvku v mg/l 
V  celkový objem naředěného mineralizátu v ml
f ředicí faktor (ředění zfiltrovaného mineralizátu před dávkováním do stroje)
m celková hmotnost článku v g (včetně obalu)

2.7 Normy pro stanovení Hg a Cd
Stanovení kadmia:
ČSN EN ISO 11885 Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. 
ČSN EN ISO 5961 Jakost vod. Stanovení Cd atomovou absorpční spektrometrií.
ČSN EN ISO 15586 Jakost vod. Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou.

Stanovení rtuti:  
ČSN 75 7440 Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem.

V Praze dne 12. března 2012

m
fVcxtot ⋅

⋅⋅
=

10000

 Ing. Jaromír Manhart, v.r.
pověřený řízením  odboru odpadů MŽP
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SDĚLENÍ

3
SDĚLENÍ

Sdělení odboru enviromentálních rizik o vydání seznamu inspekcí

strana 1 z 2 

Seznam inspekcí uskutenných v posledním roce a testovací 
zaízení zaazená do Národního programu SLP 

 
 
 (aktualizováno 13.2.2012) 
 

Testovací zaízení 
Datum 

kontroly 
první/poslední 

Stav shody Druh 
Kontroly 

Rozsah 
inností Poznámka 

BIOPHARM 
Výzkumný ústav biofarmacie 
a veterinárních léiv, a.s. 
Pohoí-Chotou 90, 
254 49 Jílové u Prahy 

4.1994 ic full 2, 6, 9 *) S 1) 

6.2011 ic full 2, 6, 9 *) S/A 

BioTest, s.r.o. 
Pod Zámkem 279, 
281 25 Konárovice  

12.1999 ic fac 2, 3, 8 S 

10.2001 pen full 2, 3, 8 A 2) 

8.2011 pen full 2, 3, 8 S/A 

BIOVETA, a.s. 
Komenského 212, 
683 23 Ivanovice na Hané 

2.2005 nic fac 2, 8, 9 *) S 

12.2009 ic full 2, 8, 9 *) S 

12.2010 ic full 2, 6, 8, 9*) S 

CEPHA, s.r.o. 
Komenského 19, 
323 12 Plze 

1.1998 ic full 8, 9 *) S 

9.2007 ic full 8, 9 *) S 

10.2010 ic re-i 8, 9 *) S 

Chemila, spol. s r.o.  
Blažkova 5,  
695 01 Hodonín 

4.2004 pen fac 9 **) A 

5.2010 ic full 9 **) A 

EMPLA, spol. s r.o.  
Za Škodovkou 305, 
503 11 Hradec Králové 

11.2001 nic fac 4 A 

2.2010 ic full 4, 5 A 

I2L Research Ltd. org. složka 
Na Zlaté stoce 1619 
370 05 eské Budjovice 

     

11.2011 ic full 9***) A 

PHARMAKL, s.r.o. 
Slovenská 993/9 
120 00 Praha 2 

9.1995 ic fac 8, 9 *) S 

1.2008 ic full 8, 9 *) S 
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PLIVA – Lachema a.s. 
Karásek 1/176, 
621 33 Brno – ekovice  

12.2006 ic full 8 S 

3.2011  rfp 8 S, na vlastní 
žádost 

PRO.MED.CS Praha, a.s. 
Telská 1, 
140 00 Praha 4 

1.1994 ic fac 2, 8, 9 *) S 

12.2010 ic re-i 8, 9 *) S 

Quinta Analytica, s.r.o. 
Pražská 1486/18c 
102 00 Praha 10 

12.1997 ic fac 8, 9 *) S 

1.2010 ic full 8, 9 *) S 

Ústav jaderného výzkumu 
Husinec-ež, .p. 130 
250 68 ež 

8. – 9. 2. 
2006 ic fac 8, 9 *) S 

4. a 6.2009 ic full 8, 9 *) S 

Výzkumný ústav organických 
syntéz, a.s. 
532 18 Pardubice-Rybitví 

3./6.1994 ic fac/sa 2, 3, 8 S 

9.2000 ic full 1–5, 8 A 

12.2008 ic re-i 1–6, 8 S/A 

11.2010 ic full 1–6, 8 S/A 

 
*) farmakokinetické studie, studie efektivity 
**) mikrobiologické testování desinfekní úinnosti 
***) testy úinnosti insekticidních, biocidních a repelentních pípravk 
1) kontrolováno SUKL (Státní ústav pro kontrolu léiv) 
2) kontrolováno ASLAB (Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí ASLAB, Výzkumný ústav 
vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce) 
 

 
Vysvtlivky 

 
Rozsah inností 
 
1. Fyzikáln chemické testy 
2. Testy toxicity 
3. Mutagenita 
4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských 

organizmech 
5. Studie chování ve vod, pd a vzduchu, 

bioakumulace 
6. Stanovení residuí 
7. Studie vlivu na prostedí a pírodní ekosystém 
8. Chemické testy (analytické a klinické chemie) 
9. Ostatní studie (specifikujte) 

 
Stav shody 
 
ic splnno 
nic nesplnno 
pen nerozhodnuto 
rfp vyazeno z programu 
 
Druh kontroly 
 
fac kontrola zaízení 
sa audit studie 
full kontrola zaízení vetn auditu studie 
re-i následná inspekce, kontrola odstranní 
nedostatk 

 Ing. Karel Bláha, v.r.
ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod
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4.
SDĚLENÍ

odboru ochrany vod o vydání následující odvětvové technické normy vodního hospodářství

 Ing. Hana Randová, v. r.
ředitelka odboru ochrany vod
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5.
SDĚLENÍ

Společné metodické sdělení MŽP a MMR k uplatňování požadavků 
dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu

Obsah:

A. Úvodní komentář 

B. Proces pořízení územního plánu do schválení zadání, se zaměřením na dotčené orgány

B.1  Schéma pořízení územního plánu do schválení zadání, se zaměřením na dotčené orgány

C. Požadavky dotčených orgánů na obsah územního plánu vyplývajícího ze zvláštních právních předpisů – zpracování 
návrhu zadání územního plánu 

C.1  Podklady pro zpracování návrhu zadání územního plánu

C.2  Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu

Přílohy:

1. Základní pojmy

2. Podklady pro zpracování návrhu zadání územního plánu, resp.  návrhu  územního plánu 

3. Základní orientační schéma procesu pořizování územního plánu po schválení zadání územního plánu, se zaměřením 
na dotčené orgány

A. Úvodní komentář:

Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj připravilo toto metodické sdělení za účelem efektiv-
ního uplatnění zájmů ochrany přírody a krajiny, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů1 prostřednictvím požadavků na 
územní plán (dále též ÚP) a jeho zadání (řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též SZ), především řízení podle části třetí, hlavy III, Dílu 3 - územně plánovací 
dokumentace).

Metodické sdělení je určeno zejm. orgánům ochrany přírody, orgánům ochrany zemědělského půdního fondu, přísluš-
ným úřadům v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a dalším orgánům v oblasti životního prostředí, které 
jako dotčené orgány (dále DO) uplatňují své požadavky k návrhu zadání ÚP a dále vydávají stanoviska v řízeních dle SZ.

Pozn.: Jelikož jsou postupy uvedené v tomto materiálu společné pro DO v oblasti územního plánování, lze využití tohoto pokynu pro 
jejich potřebu zobecnit.

Cílem metodického sdělení je napomoci kvalifikované činnosti a spolupráci pořizovatelů ÚP a DO tak, aby naplňovaly předpo-
klady dobré správy a ochrany legitimního očekávání jako základních zásad činnosti správních orgánů podle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád (dále SŘ). Ty spočívají ve spolupráci orgánů státní správy v zájmu zajištění vzájemného souladu jejich postu-
pů v územně plánovacím procesu. 

Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze 
do 31. prosince 2015 podle SZ upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti (§ 188 odst. 1 SZ).

1 v oblasti životního prostředí se stavební dokumentace posuzuje z hlediska:
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;  zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;  
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);  
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
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V souvislosti s tímto ustanovením lze předpokládat zvýšený zájem o pořízení nových ÚP a tedy zvýšení nároků zejména na od-
bornost a efektivitu pořizovatelů, DO a projektantů ÚP. 

Tvorba ÚP je poměrně komplikovaný proces a ambicí předkládaného metodického sdělení není obsáhnout jej jako celek. Po-
třeba výkladově a věcně ujednotit fáze tvorby ÚP je zřejmá, proto je snahou resortů MMR a MŽP se ve své metodické činnos-
ti postupně na jednotlivé fáze zaměřit. 

Seznam použitých zkratek:

DO – dotčený orgán

DPR – doplňující průzkumy a rozbory

PÚR ČR – Politika územního rozvoje ČR 

RP – regulační plán

SZ – stavební zákon

ÚAPO – územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností

ÚP – územní plán

ÚS – územní studie

ZÚR – zásady územního rozvoje

B. Proces pořízení územního plánu do schválení zadání, se zaměřením na dotčené orgány

Pozn.: Uváděná ustanovení SZ nejsou přesnou citací zákona, ale výtahy pro pochopení problematiky pro potřeby DO.

Kvalita zpracování návrhu zadání ÚP, výrazně ovlivní obsah a úroveň vlastního návrhu ÚP.    Je tedy velmi důležité této fázi 
územně plánovacího procesu věnovat patřičnou pozornost ze strany DO, které s ohledem na znalost území mohou z hlediska své 
působnosti vznést kvalifikované požadavky. 

Jedním z hlavních principů návrhu územního plánu je komplexnost řešení celého území obce. Dělení na zastavěné území, neza-
stavěné území a zastavitelné plochy nesmí mít na komplexnost řešení vliv. 

Dosavadní praxe ukázala, že řešení nezastavěného území bývá v územních plánech propracováno výrazně méně, než návrh ře-
šení zastavěného území a zastavitelných ploch. 

Pozn.: Uvedené dělení bylo zavedeno ve vazbě na potřebu chránit dosud nezastavěné území a umožnit v něm umisťování jen malého 
okruhu staveb, zařízení a jiných opatření (§ 18 odst. 5 SZ a dočasně do 31. 12. 2015 též § 188a téhož zákona). Podmínkou pro umístě-
ní staveb neuvedených v těchto paragrafech v nezastavěném území je vymezení zastavitelné plochy územním plánem (§ 58-60 SZ) nebo 
zásadami územního rozvoje. Návrh vymezení zastavitelné plochy podléhá spolu s ostatními částmi řešení projednání s dotčenými or-
gány, veřejností i vlastníky. Uvedené dělení území má vliv i na postupy stavebních úřadů, protože jen v zastavěném území a ve vymeze-
ných zastavitelných plochách lze vést zjednodušené územní řízení, popř. vydat jen územní souhlas.

Obsah a účel územního plánu:

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného  a prostorového uspořádání 
(dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a ko-
ridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití zne-
hodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů (§ 43 odst. 1 SZ).

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce a pro celé území hlavního města Prahy, kde může být pořízen a vydán 
též pro vymezenou část jejího území (§ 43 odst. 4 SZ). Územní plán je opatřením obecné povahy a vydává se v souladu s poža-
davky na jeho formu (§ 171 a následující zákona č. 500/2006 Sb., správního řádu).

Obsah územního plánu je stanoven v § 43 odst. 6 SZ a je podrobněji upraven vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytic-
kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území.
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Rozhodnutí o pořízení územního plánu:

O pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce. Návrh na pořízení ÚP nebo jeho změny může uplatnit mmj. i orgán veřejné sprá-
vy (§ 44 SZ).

Pokud se jedná o změnu ÚP vyvolanou výhradní potřebou DO, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhra-
dou nákladů na její zpracování (§ 45 odst. 4 SZ).

Pozn.: ÚP je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydává-
ní územních rozhodnutí. Poskytování prostředků     z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v úze-
mí nesmí být v rozporu s vydaným ÚP (§ 43 odst. 5 SZ).

Podklady ke zpracování návrhu zadání územního plánu, resp. návrhu územního plánu (závazné dokumentace a podkla-
dy dle SZ a vyhl. č. 500/2006 Sb.):

Kvalita zpracovaných podkladů, jejich převzetí, doplnění a využití při přípravě a návrhu zadání územního plánu má výrazný vliv 
na následné zpracování územního plánu, proto je třeba této fázi procesu věnovat patřičnou pozornost.

Při formulování návrhu zadání územního plánu musí pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vycházet z již zpracovaných  do-
kumentací a podkladů.

Závaznými nadřazenými dokumentacemi jsou Politika územního rozvoje - PÚR (§ 31 odst. 4 SZ), zásady územního rozvoje - 
ZÚR (§ 36 odst. 5 SZ)  a regulační plán vydaný krajem (§ 61 odst. 2 SZ). 

Podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory, popřípadě územní stu-
die (§ 11 odst. 1 vyhl. č. 500/2006 Sb.).

Dalšími podklady jsou například územní plány sousedních obcí (požadavky vyplývající z „dalších širších územních vztahů“ 
dle vyhl. č. 500/2006 Sb., Přílohy 6), či oborové dokumenty. Údaje z těchto oborových dokumentů mohou být vloženy poři-
zovatelem, a to i na návrh DO, do ÚAP jako další dostupná informace o území (Příloha 1 část A, sledovaný jev č. 119, vyhl. č. 
500/2006 Sb.). 

Podrobnější informace jsou uvedeny dále v Příloze č. 2 metodického sdělení – Podklady ke zpracování návrhu zadání územního plá-
nu, resp. návrhu územního plánu.

Návrh zadání územního plánu:

Obsah zadání ÚP je stanoven v Příloze č. 6 vyhl. č. 500/2006 Sb. (§ 11 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb.).

Návrh zadání ÚP zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky 
na zpracování návrhu ÚP (§ 47 odst. 1 SZ). 

Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu DO, sousedním obcím a krajskému úřadu, zajistí zveřejnění návrhu zadání ÚP 
a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce. V 
uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky (§ 47 odst. 2 SZ). 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou DO a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah ÚP vyplývají-
cí ze zvláštních právních předpisů, a krajský úřad  navíc požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, 
včetně jeho obsahu      a rozsahu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) . Příslušné DO (orgány ochrany přírody – krajský úřad, sprá-
va CHKO, správa NP, MŽP, újezdní úřad) mohou v této lhůtě uplatnit také stanovisko k možným významným vlivům ÚP na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (§ 47 odst. 3 
SZ).  K požadavkům DO, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhů-
tách se nepřihlíží (§ 47 odst. 2 SZ).
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Požadavky DO na zadání územního plánu: 

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že DO k předloženému návrhu zadání ÚP uplatňují požadavky formou:

1. Vyjádření 

DO mohou uplatnit požadavky na obsah ÚP, vyplývající z právních předpisů (§ 47 odst. 2 SZ). Protože se nejedná o sta-
novisko, Stavební zákon neukládá pořizovateli ÚP dosáhnout s DO dohody o zohlednění jejich vyjádření.  DO tedy nemohou 
na pořizovateli např. vymáhat převzetí konkrétních formulací z vyjádření DO ani nelze reálně předpokládat, že všechny je-
jich požadavky budou do úpravy návrhu zadání promítnuty. To se týká zejména případů, kdy uplatněné požadavky neodpoví-
dají obsahu a účelu územního plánu, které jsou stanoveny právními předpisy a které musí pořizovatel i projektant respektovat. 
Pořizovatel    i projektant však jsou zodpovědní za to, že ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů bude v 
ÚP zajištěna. 

2. Stanoviska

Stanovisko krajského úřadu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí obsahující požadavek na vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí (je-li uplatňován), s požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na pří-
padné zpracování možných variant řešení (§ 10i odst. 3 z. č. 100/2001 Sb. a § 47 odst. 5 SZ). 

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, který vyloučí nebo nevyloučí významný vliv na příznivý stav před-
mětů ochrany evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a jejich celistvost.  Orgán ochrany přírody  své stanovisko řádně 
odůvodní, tzn. uvede podklady, ze kterých vycházel, úvahy, kterými se řídil při hodnocení podkladů a výkladu právních předpisů a 
důvod výrokové části stanoviska (§ 45 i odst. 1 z. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále z. č. 114/1992 Sb.)).

Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 z. č. 114/1992 Sb. nevyloučí významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být návrh ÚP předmětem posouzení pod-
le § 45i z. č. 114/92 Sb. a z. č. 100/2001 Sb., a to i v případě, že krajský úřad ve svém stanovisku požadavek na vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí neuplatňuje. 

Úprava návrhu zadání územního plánu:

 Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a před-
loží jej ke schválení zastupitelstvu obce (§ 47 odst. 4  a 5 SZ). Upravený návrh zadání ÚP pořizovatel s DO již neprojednává.

Pokud krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na 
životní prostředí podle z. č. 100/2001 Sb. nebo pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučil významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality či ptačí oblasti dle z. č. 114/1992 Sb., uvede pořizovatel v upra-
veném návrhu zadání, který předkládá zastupitelstvu obce ke schválení, požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území (§ 47 odst. 3 SZ).

V odůvodněných případech nebo z podnětu DO chránících veřejné zájmy dle z. č. 114/1992 Sb. a dle z. č. 100/2001 Sb. (viz sta-
noviska výše) zastupitelstvo obce uloží v zadání ÚP zpracování konceptu ÚP ověřujícího variantní řešení územního plánu (§ 47 
odst. 5 SZ). Pak zadání ÚP obsahuje požadavky na zpracování variant řešení a podmínky pro jejich posuzování ( § 11 odst. 3 
vyhl. 500/2006 Sb.).

Pozn: Koncept se nezpracovává, pokud ani stanovisko krajského úřadu obsahující požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní pro-
středí, ani stanovisko orgánu ochrany přírody požadující posouzení vlivu ÚP na území Natura 2000 neobsahuje požadavek na zpraco-
vání dvou odlišných variant posouzení, tj. pokud není třeba zpracování variant nebo jestliže postačuje porovnání navrhovaného řeše-
ní s nulovou variantou, tj. původním stavem. Koncept ÚP se zpracovává pouze tehdy, jestliže je potřeba prověřit dvě nebo více variant 
návrhu řešení. (Invariantní koncept ÚP se nezpracovává, prodražoval by náklady na pořízení ÚP.)

Orgány územního plánování a stavební úřady však postupují ve vzájemné součinnosti s DO chránícími veřejné zájmy podle 
zvláštních právních předpisů (§ 4 odst. 2 SZ). Toto ustanovení platí obecně.

Pozn.: V případě, že DO při projednávání konceptu nebo návrhu ÚP zjistí nedostatky v ochraně veřejných zájmů, uvedou to ve svých 
stanoviscích (§ 48 odst. 3, § 50 odst. 2 SZ). Protichůdná stanoviska se vypořádávají dle správního řádu ( § 4 SZ). 

Schválení zadání územního plánu:

Zadání ÚP schvaluje zastupitelstvo obce, pro jejíž území je ÚP pořizován (§ 47 odst. 5 SZ).

Výše popsaný postup je schematicky znázorněn v příloze B.1. Schéma pořízení územního plánu do schválení zadání se zaměřením na 
dotčené orgány. 
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B. 1 Schéma pořízení územního plánu do schválení zadání, se zaměřením na dotčené orgány
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C. Požadavky DO na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů - zpracování návrhu zadání 
územního plánu

Požadavky na obsah územního plánu, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, uplatňují DO ve svých vyjádřeních k ná-
vrhu zadání ÚP (§ 47 SZ). Pro zpracování a zohlednění těchto požadavků v ÚP jsou určující zejména níže uvedené ústavní zá-
sady:

- Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon 
(Ústava ČR, čl. 2),

- Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stano-
ví (Listina základních práv a svobod, čl. 2 odst. 2),

- Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způ-
sobem stanoveným zákonem  (Ústava ČR, čl. 101 odst. 4),

- Správní  orgán  postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouva-
mi, které jsou součástí právního řádu … (správní řád § 2 odst. 1),

- Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě záko-
na svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. (správní řád § 2 odst. 2),

- Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného 
případu, jakož i na to, aby při  rozhodování  skutkově  shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvod-
né rozdíly (správní řád § 2 odst. 4).

Tyto zásady platí i pro pořizovatele a projektanta ÚP. Proto je zcela zbytečné, aby DO uváděly k návrhu zadání ÚP obecné po-
žadavky, např. na dodržování zákonů, nařízení vlády a jiných obecně závazných právních předpisů. Pořizovatel i projektant ÚP 
kromě toho musí ctít účel, charakter i obsah územního plánu tak, jak jsou stanoveny ve stavebním zákoně a prováděcích práv-
ních předpisech. Nemohou proto při zpracování ÚP vyhovět takovým požadavkům DO, které překračují tento rámec zákonné-
ho zmocnění nebo jsou s ním v rozporu (§ 43 SZ, vyhl. č. 500/2006 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb.).

Efektivní spolupráci dotčených orgánů s pořizovatelem územního plánu významně napomáhá, jestliže požadavky DO uplatně-
né k návrhu zadání ÚP kvalitně naplňují obecné právní zásady, zejména:

•	 jsou řádně zdůvodněny odkazem na příslušné ustanovení speciálního zákona a na skutečný stav území,

•	 jsou směřovány ke konkrétním problémům a střetům v území (např. nedostatky nebo závady ochrany veřejných zájmů 
nebo jejich střety zjištěné v ÚAP, DPR nebo podkladech DO, které dosud do ÚAP nebyly zahrnuty),

•	 respektují účel, obsah a charakter územního plánu daný právními předpisy (§ 43 SZ, § 3 vyhl. č 501/2006 Sb., „Obec-
né požadavky na vymezování ploch“).

Dotčené orgány, pořizovatel i projektant musí rovněž přihlížet k výkladu právních předpisů v judikátech soudů, zejména pak 
Nejvyššího Správního Soudu, který provedl přezkum řady územních plánů s ohledem na ochranu vlastnického práva. 

Z těchto judikátů vyplývá např.:

1 Ao 1/2009-120

Požadavek minimalizace zásahu do vlastnických práv, tzn. že 

−	 důvod tohoto zásahu má zákonné cíle a je ústavně legitimní,

−	 zásah je činěn

o v nezbytně nutné míře,

o nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli,

o nediskriminačním způsobem,

o  s vyloučením libovůle.



75

9 Ao 1/2011 – 96

 Veřejný zájem je neurčitý právní pojem, který musí být vždy naplněn konkrétními skutečnostmi charakterizujícími danou věc. 

V územním plánování je upřednostnění veřejného zájmu před soukromým možné a často nutné, avšak musí být zcela zřejmé, v 
čem je veřejný zájem spatřován. 

Pokud je územním plánem měněno funkční využití pozemku, nelze se obecně zaštítit pojmy „ochrana přírody a krajinného rázu“ atd.

Veřejný zájem musí být odůvodněn zcela konkrétně, tj. např. možností zničení či znehodnocení konkrétního přírodního jevu, 
včetně uvedení, proč je tento důsledek pravděpodobný. 

Obecné deklarování změny funkčního využití z důvodu ochrany přírody nevypovídá nic o poměrech v dané lokalitě, pro jeho 
obecnost a univerzální pravdivost je nelze zpochybnit, ale nelze je ani považovat za odůvodnění postupu pořizovatele územní-
ho plánu v konkrétním případě.

1 Ao 5/2010-169, Právní věta V

Požadavky, které uplatňují k návrhu zadání změny územního plánu dotčené orgány dle § 47 odst. 2 stavebního zákona z roku 
2006, nejsou stanovisky, jejichž obsah by byl závazný pro výslednou podobu zadání změny územního plánu. Jestliže tedy poři-
zovatel změny územního plánu neakceptoval požadavek dotčeného orgánu uplatněný včas k návrhu zadání, nezatížil proces po-
řizování změny územního plánu vadou. Vadou procesu není ani zohlednění požadavku dotčeného orgánu v zadání změny územ-
ního plánu, který byl vznesen až po uplynutí stanovené lhůty.

C. 1 Podklady pro zpracování návrhu zadání územního plánu 

Při formulaci návrhu zadání ÚP musí pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vycházet z platného znění Politiky územního 
rozvoje ČR (dále též PÚR ČR), zásad územního rozvoje (dále též ZÚR) a regulačních plánů vydaných krajem, které jsou pro 
zpracování ÚP závazné    (§ 47 SZ).

Dále jsou pro zpracování návrhu zadání ÚP neopominutelnými podklady územně analytické podklady obcí (dále též ÚAPO), 
územní studie (dále též US) a doplňující průzkumy a rozbory (dále též DPR). 

Zohlednění požadavků DO na zadání ÚP pořizovatelem tedy usnadňuje, jestliže se vztahují ke konkrétním problémům a stře-
tům v území, zjištěným v ÚAPO a v  DPR, na základě kterých pořizovatel ÚP zpracoval návrh jeho zadání (§ 43 SZ, § 3 vyhl. 
č 501/2006 Sb., „Obecné požadavky na vymezování ploch“).

Více viz též Příloha č. 2 – Podklady ke zpracování návrhu zadání územního plánu, resp. návrhu územního plánu. 

Pokud od poslední aktualizace ÚAPO opatřil DO zcela nové oborové dokumenty, které proto nemohly být promítnuty do 
ÚAPO, uvede DO ve svém vyjádření k návrhu zadání ÚP požadavky, které z těchto dokumentů vyplývají. Současně je nepro-
dleně poskytne úřadu územního plánování pro průběžnou aktualizaci ÚAPO. S odkazem na položku č. 119 přílohy   č. 1 k vy-
hlášce č. 500/2006 Sb., může DO poskytnout i jiné podklady, které považuje za důležité pro pořizování ÚP z hlediska přísluš-
ných veřejných zájmů. Zohlednění těchto podkladů v ÚAP významně napomáhá, jsou-li poskytnuty na mapovém podkladu ka-
tastrální mapy (§ 27 odst. 3 SZ).

Upozornění pro DO:

1. využití ÚAPO

Pořizovatelé ÚAPO (úřady územního plánování a krajské úřady) mají povinnost ÚAPO zveřejňovat v rozsahu a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 166 SZ).

2. využití doplňujících průzkumů a rozborů (dále též DPR)

Zpracování požadavků DO může velmi napomoci znalost DPR. DO může v případě potřeby požádat pořizovatele ÚP o poskyt-
nutí DPR k nahlédnutí (zásada spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy). Pořizovatel ÚP nemusí být vždy totožný 
s pořizovatelem ÚAP (§ 8 odst. 2 správního řádu).

Je důležité DO upozornit, že dosavadní územně plánovací dokumentace obce není pro zpracování nového ÚP závazná. Z tohoto 
hlediska je třeba, aby DO uvedl požadavky, které byly v dosavadní dokumentaci zohledněny a na kterých nadále trvá.
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Současně je třeba, aby DO při návrhu požadavků bral v úvahu důsledky ustanovení § 102 SZ, účinného od 1. 1. 2012. V něm 
se uvádí: 

„Vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plánu …, anebo vydáním nového 
územního plánu …, … náleží náhrada …“(§ 102 odst. 2 SZ).

Požaduje-li totiž DO zrušení dosavadních zastavitelných ploch, je vzhledem k výše uvedeným důsledkům nezbytné požadavek 
vždy náležitě zdůvodnit a doložit, jaké nové skutečnosti nastaly od vymezení zastavitelných ploch ve stávajícím ÚP, které by 
odůvodňovaly tak zásadní požadavek. 

Pozn.: V řadě případů může být vhodnější požadovat prověření podmínek využití dosavadních zastavitelných ploch, případně sta-
novení pořadí jejich využití (etapizace) nebo podmíněně přípustného využití. Tento přístup nemusí vyvolat náhradu podle § 102 SZ.

C. 2 Požadavky dotčených orgánů na zadání územního plánu

Cílem požadavků vznesených na zadání ÚP ze strany DO je zajistit ochranu krajiny jako celku, zejména zachování jejích eko-
logických funkcí, vyplývající z ochrany veřejných zájmů na základě zvláštních právních předpisů.

Vzájemné spolupráci DO a pořizovatele při úpravě návrhu zadání ÚP významně napomáhá, jestliže jsou požadavky DO uvá-
děny k jednotlivým bodům návrhu zadání ÚP podle Přílohy     č. 6  vyhl. č. 500/2006 Sb. Přitom není a někdy ani nemůže být 
možné, aby se DO vyjadřoval ke všem bodům návrhu zadání ÚP. Na druhou stranu může DO vznést i jiné požadavky na obsah 
ÚP než jsou v Příloze č. 6 uvedené vyhlášky. Je však třeba, aby důvodem těchto požadavků byla ochrana příslušného veřejného 
zájmu a aby byly slučitelné s obsahem a účelem ÚP. 

Výklad k bodům obsahu zadání ÚP (vyhl. č. 500/2006 Sb.):

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dal-
ších širších územních vztahů,

V PÚR ČR, v ZÚR i v regulačním plánu vydaném krajem jsou požadavky na ochranu veřejných zájmů zohledněny přiměřeně 
obsahu a účelu těchto dokumentů. Např. PÚR ČR i ZÚR obsahují část „Priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území“. Při zpracování ÚP je povinné jejich zohlednění a konkretizace s ohledem na charakter ÚP.

Považuje-li to DO za důvodné, uvede požadavky na způsob této konkretizace s ohledem na svou znalost zvláštností a jedineč-
ností území obce a s ohledem na specifické potřeby ochrany veřejných zájmů. 

Je-li to odůvodněné, uplatňuje DO rovněž požadavky, vyplývající z vlivů/souvislostí ochrany veřejných zájmů přesahující úze-
mí obce na území okolních obcí. Může se např. jednat o požadavek na řešení návazností ÚSES, na řešení souvislosti území ohro-
žených erozí apod.  

b) požadavky vyplývající z územně analytických podkladů,

Součástí ÚAP jsou výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres pro-
blémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP jsou úplně aktualizovány každé dva roky a dále mohou být aktualizová-
ny průběžně, a to na základě údajů o území, poskytovaných DO (§ 28 SZ). 

V návrhu zadání ÚP by měl DO konkretizovat požadavky upřesňující ochranu veřejných zájmů zjištěných v ÚAPO, případně 
v DPR a případně vznést požadavek na doplnění ÚAPO (viz výše).

c) požadavky na rozvoj území obce,

Formulace požadavků v rámci tohoto bodu nespadá do působnosti DO dle zvláštních právních předpisů. Požadavky mající vliv 
na rozvoj území obce mohou DO uplatnit prostřednictvím dalších bodů obsahu zadání ÚP.

d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny),

Formulace požadavků na obsah urbanistické koncepce nespadá do působnosti DO dle zvláštních právních předpisů. 

Obsah koncepce uspořádání krajiny upravuje vyhl. č. 500/2006 Sb., v příloze  č. 7. v části I. odst. 1 písm. e) a odst. 3 písm. b), 
která uvádí následující témata:
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i)  vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 

ii)  územní systémy ekologické stability, 

iii)  prostupnost krajiny, 

iv)  protierozní opatření, 

v)  ochranu před povodněmi, 

vi)  rekreace, 

vii)  dobývaní nerostů, 

Koncepce uspořádání krajiny může zohledňovat:

viii)  další požadavky vyplývající z ochrany veřejných zájmů, které SZ a vyhlášky výslovně neuvádí.

Vymezení toho, co lze umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem upravuje § 18 odst. 5 a dočasně § 188a 
SZ. Vyhláška č. 501/2006 Sb. uvádí v §§ 4 až 19 druhy ploch s rozdílným způsobem využití vymezované v ÚP. 

S ohledem na znalost zvláštností a jedinečností území obce a s ohledem na specifické potřeby ochrany veřejných zájmů k uve-
deným tématům koncepce uspořádání krajiny může DO uvést:

ad i)  vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

−	 požadavky na tzv. krajinnou zonaci (plochy zemědělské, lesní, krajinné zeleně, vodní     a vodohospodářské, specifické atd.)

−	 požadavky na vymezení jiného druhu ploch než uvádí vyhl. č. 501/2006 Sb., případně na jejich podrobnější členění; 
vyhláška v uvedeném ustanovení požaduje, aby tyto požadavky byly náležitě zdůvodněny např. jedinečnými vlastnostmi 
nebo problémy území obce, včetně vysvětlení, proč nepostačují druhy ploch dle vyhlášky,

−	 požadavky na změny současného způsobu využití nezastavěného území, např. z důvodů řešení eroze, zlepšení podmínek 
pro zadržení vody v krajině, prostupnosti krajiny, z důvodů zohlednění cílových charakteristik krajiny stanovených v ZÚR, 
prověření důvodů a možností rekultivačních zásahů, změny ve využití ploch tzv. brownfields (např. nevyužívaných staveb 
zemědělské živočišné produkce); může se jednat např. i o vymezení ploch vhodných pro změnu např. orné půdy na trvalé 
travní porosty nebo na les; řešení uvedených problémů může být zpravidla možné více způsoby, účelem zpracování ÚP 
je jejich prověření a navržení nejvhodnějšího z nich,

−	 požadavky na prověření a vymezení částí nezastavěného území, ve kterém by jednoznačně neměly být vymezovány 
zastavitelné plochy např. z důvodů nemožnosti jiné ochrany nenahraditelných hodnot území ve veřejném zájmu, např. 
z důvodu eliminace povodňových škod v záplavových územích (§ 3  odst. 2 až 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.).

ad ii) územní systémy ekologické stability  

DO uvedou:

−	 požadavky na upřesnění územního systému ekologické stability v plochách a koridorech vymezených pro nadregionální 
a regionální ÚSES v nadřazené územně plánovací dokumentaci, ve vazbě na tyto hierarchické úrovně pak požadavky na 
vymezení lokálního ÚSES; tyto požadavky vychází z aktuální znalosti území a směřují zejména ke koordinaci vymezení 
ÚSES na ZPF a PUPFL, k jeho koordinaci se systémem sídelní zeleně a k zajištění jeho návaznosti na řešení ÚSES mimo 
území obce,

−	 požadavky na stanovení podmínek pro využití ploch ÚSES, tj. na přípustné, podmíněně přípustné či nepřípustné využití 
ploch ÚSES; tyto požadavky musí být formulovány s ohledem na úkoly pro územní plánování (§ 19 SZ) a na podmínky 
využití ploch ÚSES stanovené v nadřazené územně plánovací dokumentaci, a dále s ohledem na aktuální znalost území 
a znalost aktuálního stavu daných skladebných částí ÚSES,

−	 výjimečně požadavky na aktualizaci/změnu vymezení ÚSES v případě zásadních nových poznatků o území;  vymezení 
a upřesnění ÚSES v ÚP provádí autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability vždy ve shodě 
s metodickými principy vymezování ÚSES a nadřazenou územně plánovací dokumentací, 

−	 požadavky na řešení střetů ÚSES s jinými způsoby využití území a záměry (možnost technického opatření, nutnost 
územního řešení atd.),
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−	 dále může DO ve zvlášť odůvodněných případech uplatnit požadavky na použití institutů předkupního práva nebo 
vyvlastnění v komplikovaných územně technických nebo vlastnických podmínkách.

Pozn.: Požadavky na upřesnění nebo změnu ÚSES mohou být při zpracování ÚP zohledněny pouze přiměřeně podrobnosti a 
měřítku výkresů ÚP.

ad iii) prostupnost krajiny

DO na základě zásady součinnosti přispějí svými informacemi k účelnému a věcně správnému řešení problematiky zajištění 
prostupnosti krajiny (obecně, tj. pro člověka i pro volně žijící živočichy). Uvedou: 

−	 požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008, republikové priority č. 20, 21 a 23 a Přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., 

−	 požadavky na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny pro člověka vyplývající z § 63 z. č. 114/1992 Sb. (přístup do 
krajiny), §3 odst. 5 vyhl. 501/2006 Sb. (průchod člověka krajinou),

−	 požadavky na zajištění prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy vyplývající z článku 10 Směrnice rady 92/43 EHS 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a z definice krajiny dle § 3 písm. m) 
z. č. 114/1992  Sb. ve spojení s § 5 odst. 1 a § 50 téhož zákona. 

ad iv) protierozní opatření

DO uvedou např.:

−	 požadavky na řešení ohrožení a znehodnocování území vodní nebo větrnou erozí,

−	 požadavky na prověření možností změn v uspořádání území pro tento účel, na vymezení ploch a podmínek v nich.

ad v) ochrana před povodněmi

Uplatňované požadavky by měly napomáhat k plnění úkolu územního plánování „vytvářet v území podmínky pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem“ (§19 odst. 
1 písm. g) SZ).

−	 požadavky např. na prověření míst vhodných k rozlivu vod při povodních, ploch vhodných k řešení akumulace 
povrchových vod nebo k jinému způsobu retence vody v území, 

−	 požadavky na vymezení ploch, ve kterých je vhodné řešit revitalizační opatření na tocích a v údolních nivách.

ad vi) rekreace

Formulace požadavků v rámci tohoto tématu nespadá do působnosti DO dle zvláštních předpisů. Ze strany DO je možné dolo-
žit důvody ochrany veřejných zájmů, které by vylučovaly, omezovaly nebo naopak podporovaly rekreační využití, a které při-
tom nejsou uvedeny v ÚAPO.

ad vii) dobývání nerostů

DO uvedou např.:

−	 požadavky např. na prověření souladu veřejných zájmů ochrany a využívání nerostných surovin (viz limity využití území 
z ÚAPO) s požadavky rozvoje obce a soukromými zájmy, 

−	 požadavky na prověření podmínek pro revitalizaci území po těžbě a pro eliminaci negativních dopadů samotné těžby,

−	 požadavky na posloupnost otvírky vyhrazených ložisek a požadavky na vymezení ploch vhodných pro otvírku nevýhrad-
ních ložisek (územní rozhodnutí o změně využití území) v souladu se surovinovou koncepcí kraje a potřebami území.

ad viii) další požadavky z důvodu ochrany veřejných zájmů

Tyto požadavky mohou zahrnovat požadavky uplatněné v jiných bodech obsahu zadání ÚP samostatně či ve vzájemných sou-
vislostech (např. požadavky k návrhu protierozních opatření a zajištění prostupnosti krajiny, k návrhu systému sídelní zeleně a 
ochraně krajinného rázu).
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Jde např. o požadavky na stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, 
které vycházejí z ÚAPO (oblasti a místa krajinného rázu, viz položka č. 17 a č. 18 - Příl. č 1 A vyhl. č. 500/2006 Sb.). Pokud 
nejsou v ÚAPO tyto jevy zpracovány, uplatňují DO požadavky opírající se vždy o odborný podklad (např. studie zpracova-
né dle zadání OOP obce a/nebo kraje). Tyto požadavky musí svou podrobností, charakterem resp. měřítkem odpovídat charak-
teru a účelu ÚP, tedy nesmí být uváděny v podrobnosti požadavků na obsah regulačního plánu (Příloha č. 7 odst. 1f) vyhl. č. 
500/2006 Sb.). 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury

(§ 2 odst.1 písm. k) SZ)

Koncepce veřejné infrastruktury je samostatnou položkou textové části ÚP. Veřejná infrastruktura je definovaná ve SZ, zahrnuje 
dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná prostranství. Řešení veřejné infrastruktury v nezastavěném 
území musí být v souladu s jeho charakterem (viz § 18 odst. 5 SZ), jinak je nezbytné pro ni vymezovat zastavitelné plochy. 
DO, kterým přísluší ochrana veřejných zájmů souvisejících s veřejnou  infrastrukturou, uvedou své specifické požadavky např. 

−	 na vymezení ploch pro čistírny odpadních vod, 

−	 na řešení systému pozemních komunikací a ostatní dopravní systémy, např. na zachování nebo obnovu cestní sítě 
v krajině,

−	 na řešení hospodaření s dešťovou vodou v území,

−	 na řešení veřejného prostranství (součástí je i veřejná zeleň, parky).

Dotčené orgány, např. orgány ochrany přírody, zde mohou z hlediska své působnosti uvést v ÚAPO nedoložená omezení pro 
řešení veřejné infrastruktury v nezastavěném území.

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Požadavky DO na ochranu a rozvoj hodnot území v ÚP by měly vycházet z potřeby ochrany hodnot podle zvláštních právních 
předpisů, které jsou ve smyslu SZ limitem využití území, tj. „omezením změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplý-
vajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území“ 
a jsou zobrazeny ve výkresu limitů ÚAPO obcí (§ 26 SZ). Pokud byly v mezidobí dvouletého cyklu aktualizace ÚAP (2008-
2010-2012 atd.) činností DO vymezeny další hodnoty, které nejsou v ÚAPO zachyceny, je nezbytné, aby na ně DO upozornil 
ve svých požadavcích k návrhu zadání ÚP.

Jedná se o požadavky např. ochrany významných krajinných prvků, územního systému ekologické stability, obecné ochrany 
rostlin a živočichů, ochrany zvláště chráněných území, ochrany evropsky významných lokalit dle z. č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, dále např. o požadavky ochrany zemědělské a nezemědělské půdy dle z. č. 334/1992 Sb.,  o ochraně země-
dělského půdního fondu.

Další hodnoty území, které nejsou předmětem ochrany podle zvláštních právních předpisů, jsou zobrazovány ve výkresu hod-
not ÚAPO.  Jejich ochrana vyplývá z § 18 odst. 4 SZ „Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kultur-
ní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti….“.

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

K veřejně prospěšným stavbám; 

S ohledem na definici veřejně prospěšných staveb se jedná o zdůvodněné požadavky DO, příslušných k veřejné infrastruktuře, 
případně k ochraně veřejného zdraví v souvislosti s ochrannými pásmy dopravní a technické infrastruktury. V případě, že 
požadavky na veřejnou infrastrukturu nebudou v souladu s dosavadním charakterem nezastavěného území, bude pro ni nezbytné 
vymezit zastavitelné plochy.
(§ 2 odst. 1 písm. l) SZ, § 2 odst. 1 písm. k) SZ)
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K veřejně prospěšným opatřením;

S ohledem na definici veřejně prospěšných opatření, která se vymezují především v nezastavěném území a pro která lze v ně-
kterých případech podle § 170 odst. 1 b) SZ vyvlastnit potřebné pozemky, je možné a účelné uvést požadavky na vymezení ve-
řejně prospěšných opatření:

−	 ke snižování ohrožení v území ovlivněném povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 

−	 ke zvyšování retenčních schopností území, 

−	 k založení prvků územního systému ekologické stability,

−	 k ochraně archeologického dědictví. 

(§ 2 odst. 1 písm. m) SZ, § 18 odst. 5 SZ, § 170 odst. 1 písm. b) SZ)

h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, ci-
vilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany 
před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

V tomto bodě je možné uplatnit požadavky na ochranu těch veřejných zájmů, které nejsou zahrnuty v jiném bodě návrhu zadání ÚP.

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Problémy v území a střety zájmů jsou zjišťovány v ÚAPO. Další problémy mohou být zjištěny v DPR, které jsou podkladem 
pro pořizovatele při zpracování návrhu zadání ÚP. Pro formulaci požadavků DO k tomuto bodu je vhodné požádat pořizovatele 
ÚP o nahlédnutí do DPR. 

 (§4 odst. 1 vyhl. č. 500/2006 Sb.,§ 8 odst. 2 správního řádu)

DO ve svých požadavcích uvede možnosti řešení zjištěných střetů a problémů vyplývající z povahy jím chráněného 
veřejného zájmu, např.:

−	 požadavky na způsob řešení střetů veřejných zájmů,

−	 požadavky na způsob řešení střetů veřejných zájmů s požadavky na veřejnou infrastrukturou (zda je možné a vhodné 
technické řešení nebo je třeba řešit územně, tzn. změnou umístění),

−	 požadavky na rozšíření nebo omezení jiných způsobů využití území (např. využití rekreační). 

Konkrétně se může jednat např. o:

−	 střety zájmů ochrany přírody a krajiny, popřípadě památkové péče s požadavky na hospodářské a rekreační využití 
území,

−	 střety zájmů ochrany přírody a krajiny se záměry dopravní a technické infrastruktury,

−	 střety zájmů ochrany přírody a krajiny se zájmy památkové péče v krajině,

−	 střety zájmů ochrany přírody a krajiny s požadavky na vymezování zastavitelných ploch.

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a 
polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose

Tyto požadavky uvádí pořizovatel ÚP. S ohledem na ochranu veřejných zájmů v řešeném území uvedou DO omezení a jejich 
důvody, které by měly být při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby v ÚP zohledněny (např. ochrana přírody a 
krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, pozemků určených pro plnění funkcí lesa).

Současně je třeba formulovat požadavky s ohledem na znění PÚR ČR 2008, zejm. články (34), (35) a (39), které uvádí, že 
v rozvojových oblastech a rozvojových osách se zvýšenými požadavky změn v území je třeba:

-  vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost a při respektování republikových priorit územního plánování 
umožňovat odpovídající využívání území a zachování jeho hodnot,
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-  vyžadovat aktivní součinnost všech složek veřejné správy, zvláště DO chránících veřejné zájmy dle zvláštních právních 
předpisů při řešení úkolů pro územní plánování a při plnění příslušných doporučení,

-  vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím 
přispět k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a osy.

k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Územní studie se zpracovává v případě, kdy je třeba navrhnout, prověřit a posoudit možné řešení vybraných problémů v území, 
případně problémů přesahujících území obce. Výsledky ÚS poslouží pro další územně plánovací činnost, navazující na 
pořizovaný ÚP, např. pořízení jeho změny, územní a stavební řízení.

Pozn.: Podmínka zpracování územní studie v platném ÚP neumožňuje rozhodování v území do doby, než bude studie pořízena 
a než budou data o ní vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

Pokud je v návrhu zadání ÚP pořizovatelem uvedena potřeba zpracování ÚS, pak DO uvede a náležitě zdůvodní požadavky, 
které by měly být při zpracování územní studie zohledněny.

DO mohou uvést i jiné náměty na pořízení ÚS než jsou pořizovatelem uvedeny v návrhu zadání ÚP, opět je však třeba jejich po-
třebu náležitě zdůvodnit (§ 30 SZ).

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití 
stanoveny regulačním plánem

Jedná se o požadavky, kdy je třeba v řešené ploše a koridoru stanovit např. podrobné podmínky pro využití pozemků, pro 
ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí (§ 61 odst. 1 SZ).

Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (§ 61 odst. 3 SZ).

Přitom však regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území (§ 61 odst. 2). 

Vzhledem k tomu lze požadovat pořízení RP jen výjimečně, pro řešení zvláště naléhavých problémů, soustředěných v území,a 
to ve zvlášť odůvodněných případech.

Pořízení RP může být podmíněno částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu RP projektantem (§ 63 odst. 1 
SZ), což platí i pro případ, kdy podnět uplatní DO.

m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí 
nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Pozn.: Pořizovatel v návrhu zadání uvede všechny jemu známé skutečnosti potřebné pro správní uvážení DO, které požadují posouzení 
vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na území Natura 2000. Dotčené orgány zohlední ve svých stanoviscích uvedené skutečnosti.     

Tyto požadavky vyplývají ze zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. (viz kap. B). V návrhu zadání ÚP je pořizovatel 
doplní na základě stanoviska krajského úřadu k posuzování vlivů na životní prostředí a orgánu ochrany přírody (krajský úřad, 
správa CHKO, správa NP) k vlivům na území Natura 2000. Je nezbytné, aby DO doložil důvody pro své stanovisko.

Pozn.:  Doložit důvody DO pro své stanovisko je nezbytné zejména s ohledem na řadu judikátů, které vyhodnocovaly, zda DO  tento 
požadavek odůvodnil přezkoumatelným způsobem, případně jak bylo zdůvodněno, že toto vyhodnocení není zapotřebí. 

n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Tento požadavek uplatňují DO jen v náležitě zdůvodněných případech nezbytného a účelného zpracování rozdílných variant, 
kdy zjevně nepostačuje porovnání tzv. nulové varianty (současného stavu) s návrhem ÚP. 

Pozn: Zpracování konceptu podstatně prodražuje cenu územního plánu pro obec a prodlužuje dobu jeho pořizování obvykle více 
než o půl roku. Proto takový požadavek musí být důkladně odůvodněn.



82

o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s 
ohledem na charakter území a problémy k řešení,  včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Krajina nezastavěného území je řešena zpravidla v hlavním výkresu, v odůvodněných případech, kdy toto řešení nepostačuje, 
může být uplatněn požadavek na samostatný výkres koncepce uspořádání  krajiny nebo na doplnění hlavního výkresu 
samostatnými schématy. 

Zejména v případech, kdy se na území obce soustřeďují a střetávají různé veřejné zájmy s protichůdnými požadavky na jejich 
ochranu, může být odůvodněné požadovat zpracování samostatných výkresů nebo schémat. Takovéto požadavky DO náleži-
tě odůvodní.

Jedná se např. o případ, kdy návrh řešení v hlavním výkresu nepostačuje z důvodu nepřehlednosti složitějšího komplexního ře-
šení území, (Příloha č. 7 Obsah územního plánu vyhl. č. 500/2006 Sb.).

Pozn.: Pro malé obce s relativně velkou rozlohou nezastavěného území mohou znamenat další požadavky zřetelné zvýšení ná-
kladů na zpracování ÚP, proto je třeba jejich potřebu vždy náležitě posoudit a odůvodnit.

p) v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán pro část území města 

Tento bod není předmětem ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů.

Úprava a schválení zadání územního plánu

Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání ÚP a před-
loží jej zastupitelstvu obce ke schválení  (§ 47 odst. 4 SZ).

Metodické sdělení je zároveň zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Případné dotazy a podněty k metodickému sdělení adresujte ředitelům příslušných odborů MŽP a MMR.

                                                             a

Mgr. Petr Birklen, v. r.
ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny 

Ministerstva životního prostředí 

Ing. arch. Martin Tunka, CSc., v. r.
ředitel odboru územního plánování  

Ministerstva pro místní rozvoj
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Příloha č. 1

Základní pojmy

Pojem „krajina“ v legislativě:

•	 Evropská úmluva o krajině 2000, Článek 1 - definice

Podle Evropské úmluvy o krajině znamená krajina „část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsled-
kem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. Je základní složkou prostředí, v němž obyvate-
lé žijí, výrazem rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základem jejich identity“.

•	 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §3 odst. 1 k)

Krajina je definována jako část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených eko-
systémů a civilizačními prvky.

•	 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Stavební zákon pojem krajina užívá v souladu s pojetím dle Evropské úmluvy o krajině, jak lze dovodit z obsahu § 18 SZ odst.  
4 SZ  a § 43 odst. 1 SZ a další. Tento pojem však nevykládá.

Stavební zákon definuje zastavěné území, zastavitelnou plochu a nezastavěné území.

Zastavěným územím se rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vy-
mezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence 
nemovitostí (dále jen „intravilán“), (§ 2 odst. 1d SZ).

(více § 58, § 59 a § 60 SZ)

Nezastavěným územím se rozumí pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo  do zastavitelné plochy (§ 2 odst. 1f SZ).

(více § 18 odst. 5)

Zastavitelnou plochou se rozumí plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo  v zásadách územního rozvoje (§2 odst. 
1j SZ).

Další pojmy týkající se plošného členění území, vycházející ze SZ:

 Plochou se rozumí část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v politice územního rozvoje, 
zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po-
žadovaný způsob jejího využití a její význam (§2 odst. 1g SZ).

 Plochou nadmístního, popřípadě republikového významu se rozumí plocha, která svým významem, rozsahem nebo využi-
tím ovlivní území více obcí nebo více městských částí na území hlavního města Prahy, popřípadě území více krajů  (§ 2 odst. 
1h SZ).

 Koridorem se rozumí plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební po-
vahy (§ 2 odst. 1i SZ).

Soulad postupů v územně plánovacím procesu s postupy vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů dokládá § 18 SZ – Cíle 
územního plánování. 
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Příloha č. 2 

Podklady ke zpracování návrhu zadání územního plánu, resp. návrhu územního plánu (závazné dokumentace a podkla-
dy dle SZ a vyhl. č. 500/2006 Sb.):

V této příloze jsou samostatně uvedeny jednotlivé podklady, které jsou využívány při zpracování ÚP spolu s bližším komentá-
řem.

Při formulování zadání ÚP musí pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vycházet z již zpracovaných  podkladů. Jsou to pře-
devším nadřazené dokumenty, které jsou pro pořizování     a vydávání územního plánu závazné (§ 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 SZ) 
a tzv. dokumenty neopominutelné, které jsou podkladem pro zadání územního plánu (§ 11 vyhl. 500/2006 Sb.). 

Závaznými dokumentacemi (i pro dotčené orgány) jsou:
•	 politika územního rozvoje (PÚR),
•	 zásady územního rozvoje (ZÚR), 
•	 regulačního plány vydané krajem.

Územně plánovací podklady jsou:
•	 územně analytické podklady (ÚAP),  
•	 doplňující průzkumy a rozbory,
•	 popř. územní studie.

Dalšími podklady mohou být například oborové dokumenty, nejsou-li součástí ÚAP.

Politika územního rozvoje (PÚR)

PÚR je pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, ÚP závazná (§ 31 odst. 4 SZ).
Obsah PÚR je stanoven § 32 SZ. 
Ke stanoviskům DO ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží (§ 39 odst. 3 SZ).
Zadání ÚP obsahuje požadavky vyplývající z PÚR (vyhl. 500/2006 Sb., Příloha 6), jako jsou republikové priority územního plá-
nování pro zajištění udržitelného rozvoje území, v některých konkrétních případech rozvojové oblasti a osy, dále koridory a plo-
chy dopravní a technické infrastruktury. 
Požadavky vyplývající z PÚR je třeba na úrovni ÚP, resp. zadání ÚP konkretizovat (nadmístní požadavky, které mají dopad na 
krajinu v území obce, či sousedících obcí), odkaz na ně je v úrovni zpracování zadání ÚP a návrhu ÚP nedostačující.

Zásady územního rozvoje (ZÚR)

ZÚR jsou pro pořizování a vydávání územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 SZ). 
Obsah a účel jednotlivých kapitol ZÚR je stanoven v § 36 SZ a vyhláškou č. 500/2006 Sb., Příloha č. 4 a 5.
ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR, určují 
strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí (§ 36 odst. 3 SZ).
Ke stanoviskům DO ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR, se nepřihlíží (§ 52 odst. 4 SZ).
Zadání ÚP obsahuje požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem (vyhl. 500/2006 Sb., Příloha 6). 
Požadavky vyplývající ze ZUR je třeba na úrovni ÚP, resp. zadání ÚP konkretizovat (nadmístní požadavky, které mají dopad na 
krajinu v území obce, či sousedících obcí vyplývající z textové a grafické části ZÚR), odkaz na ně je v úrovni zpracování zadá-
ní ÚP a návrhu ÚP nedostačující.

Regulační plán vydaný krajem

ZÚR mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií, nebo uložit pořízení a 
vydání regulačního plánu jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití vybraných ploch nebo koridorů; v tomto přípa-
dě stanoví podmínky pro jeho pořízení a pro jeho vydání, které jsou zadáním regulačního plánu (§ 36 odst. 2 SZ). 
Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi (§ 61 odst. 2 SZ).
Řešení obsažené v tomto regulačním plánu je podrobnější než řešení územního plánu, proto bude zohledněno v rozsahu a po-
drobnosti, kterou územní plán umožňuje. 
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Územně analytické podklady obcí (ÚAPO)

Územně analytické podklady jsou jedním z hlavních podkladů pro zpracování ÚP. Jelikož jsou DO jedním z poskytovatelů 
ÚAPO a mají tak vliv na jejich obsah a využití, jsou dále náležitosti účelu, obsahu a vzniku ÚAP popsány podrobněji.

Je v zájmu DO i pořizovatelů ÚP zajistit co nejvyšší kvalitu ÚAPO. Úroveň kvality ÚAPO má přímý vliv na kvalitu pořizova-
ných ÚP. Zároveň lze předpokládat, že se zvyšující se kvalitou ÚAPO bude klesat rozsah potřeby zpracování doplňujících prů-
zkumů a rozborů (DP a R) při pořízení územně plánovací dokumentace. 

ÚAPO slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území (§ 25 SZ).
ÚAPO  jsou podkladem pro zadání ÚP (§ 11 odst. 1 vyhl. č. 500/2006 Sb.).

ÚAPO pořizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod (ORP) v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování ÚP 
a regulačních plánů (§ 27 odst. 1 SZ).
ÚAPO pořizuje na základě průzkumů území, údajů o území a na základě veřejně přístupných informací, kterými jsou informa-
ce nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, 
přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo 
data o záměrech na provedení změny v území. Podkladem pro pořízení ÚAPO může být i technická mapa (§ 27 odst. 2 SZ).
 
Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy (DO), jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické 
infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) především  v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjiště-
ní, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plá-
novací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (§ 
27 odst. 3 SZ).
 
Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAPO na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úpl-
nou aktualizaci (§ 28 odst. 1 SZ).
 
Pozor: Poskytovatel údajů (tedy i DO), který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3 SZ, nebo prokáže-li se, že poskytovatel úda-
jů neupozornil na nesprávnost údajů o území použitých v návrhu nové úplné aktualizace (dle §27 odst. 2 SZ), je povinen uhra-
dit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci ÚAPO (§ 28 odst. 3 SZ).
 

Obsah ÚAPO: 
(k §26 odst. 2 SZ, § 4 a 5 vyhl. č. 500/2006 Sb.)

 a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (P-RURÚ) zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 
hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů  na provedení změn v území,
 b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující (RURÚ)
1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tema-
tickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, 
zemědělský půdní fond       a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemo-
grafické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného 
rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území,
2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické 
závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území na-
příklad povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy (§ 4 odst. 1 písm. b) bod 2. vyhl. č. 500/2006 Sb.).
 
P-RURÚ dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistic-
ké údaje. 
Obsah P-RURÚ, které jsou součástí ÚAPO je stanoven v části A přílohy č. 1 vyhl.  500/2006 Sb. – Územně analytické podkla-
dy obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území  (§ 4 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb.). Obsahem této přílohy je seznam 
sledovaných jevů v rámci ÚAPO.

Grafická část ÚAPO obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, 
výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů  k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen „pro-
blémový výkres“). ÚAPO mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy  (§ 4 odst. 4 vyhl. č. 
500/2006 Sb.).
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DO poskytují především údaje vyjmenované ve sledovaných jevech – viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pokud má 
DO k dispozici podklad, který není součástí sledovaných jevů a považuje jej za důležitý pro pořizování ÚP, poskytne jej úřa-
du územního plánování (tj. orgánu územního plánování obce s rozšířenou působností). Současně DO odůvodní důležitost vlo-
žení údajů do ÚAPO a uvede požadavky, jakým způsobem je třeba podklady do ÚAPO zapracovat (základní manuál). Jedná 
se např. o studie odtokových poměrů na území více obcí, studie erozní ohroženosti území, studie vymezení údolní nivy (území 
preventivně chráněné před zástavbou).

Orgán územního plánování posoudí relevantnost zaslaných údajů a po zvážení zařadí do ÚAP buď v rámci sledovaného jevu č. 
118 – jiné záměry, či jako sledovaný jev č. 119 – další dostupné informace. 

Po vydání ÚP by měly být zpřesněné údaje o území pořizovatelem zapracovány zpětně do ÚAPO, v rámci jejich aktualizace. 
Tak bude zajištěna aktuálnost a odpovídající potřebná kvalita ÚAPO.

Územně analytické podklady pro správní obvody obcí s rozšířenou působností využije krajský úřad při pořízení a aktualizaci 
ÚAP pro území kraje (§ 29 odst. 4 SZ).

Územní studie (ÚS)

Územní studie jsou územně plánovacími podklady, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k po-
řizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území (§ 25 SZ).

ÚS navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů 
v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 
podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí (§ 30 odst. 1 SZ).
 
Pořizovatel pořizuje ÚS v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu (tedy i 
DO). V zadání ÚS určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle  a účel (§ 30 odst. 2 SZ).
 
Pořízení ÚS z jiného podnětu (tedy i DO) může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo ten-
to podnět podal (§ 30 odst. 3 SZ).Pořizovatel ÚS podá poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro zpracování, 
aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací čin-
nosti,(§ 30 odst. 4 SZ).
ÚS, o nichž byla vložena data do evidence o územně plánovací činnosti, jsou neopominutelným podkladem pro pořizování ÚP 
(jestliže data o ÚS vložena do evidence o územně plánovací činnosti nebyla, pak ÚS tímto podkladem není).
V současné době je evidence o územně plánovací činnosti zajišťována Ministerstvem pro místní rozvoj a činností jím zřízené 
organizační složky státu – Ústavem územního rozvoje (viz http://www.uur.cz/?id=966) (§ 11 odst. 3 SZ).

Vzhledem k tomu, že řada problémů souvisejících s krajinou přesahuje hranice území jednotlivých obcí, je třeba některé pro-
blémy řešit a prověřit samostatnými studiemi, zpracovanými s patřičným přesahem na celé území, kterého se problém dotýká 
(např. odtok povrchových vod v hranici povodí). 
ÚS, pořizované krajským úřadem, by tak svým rozsahem i řešením konkrétních problémů mohly překlenout prostor mezi ZÚR 
a ÚP a prověřit dopady záměrů obsažených v nadřazené ÚPD do území několika obcí současně.

Pozn: Urbanistické studie, územní generely a územní prognózy, zpracované přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 
Sb., které nepřesahují hranice působnosti jednoho úřadu územního plánování, prověří tento úřad ve spolupráci s dotčenými ob-
cemi z hlediska jejich aktuálnosti; v ostatních případech prověří jejich aktuálnost krajský úřad ve spolupráci s dotčenými úřady 
územního plánování. Úřad, který potvrdil aktuálnost urbanistické studie, územního generelu a územní prognózy, podá návrh na 
vložení dat, popřípadě vloží data o nich do evidence územně plánovací činnosti (§ 185 odst. 4 SZ). 
 Urbanistické studie, územního generely a územní prognózy, rozpracované ke dni nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., jsou 
považovány za územní studie (§ 185 odst. 5 SZ).

Doplňující průzkumy a rozbory

Doplňující průzkumy a rozbory jsou podkladem pro zadání územního plánu  (§ 11 odst. 1 vyhl. 500/2006 S.).

Doplňující průzkumy a rozbory navazují na ÚAPO, a ty pak na základě podrobnějších průzkumů území doplňují o aktuální zjiš-
tění. Jedná se např. o zjištění aktuálního stavu a funkčního využití nezastavěného území (včetně jeho dalších hodnot a specifik 
nepostižených v ÚAPO, které je třeba následně respektovat), o stanovení hlavních problémů k řešení a o potřebná zjištění ke 
zpracování koncepce uspořádání krajiny. 
Náplň doplňujících průzkumů a rozborů právní předpisy neupravují, obsah se stanovuje cíleně podle charakteru území.
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Oborové dokumenty

Mají-li se stát oborové dokumenty neopomenutelným podkladem pro pořizování ÚP, musí být poskytnuty pořizovateli jako údaj 
o území, který je zohlední v ÚAP. 
Pokud od poslední aktualizace ÚAPO vznikly nové oborové dokumenty, které ještě v ÚAPO nejsou zohledněny, uvede DO 
ve svém vyjádření k návrhu zadání požadavky z těchto dokumentů vyplývající, s odkazem na ně. Po dohodě s pořizovatelem  
ÚAPO poskytne DO celý materiál.

Oborovými dokumenty jsou např.:

- dokumenty ochrany přírody a krajiny (např. plány péče ZCHÚ apod.);
- studie posouzení vlivu záměrů na krajinný ráz; 
- studie vyhodnocení a ochrany krajinného rázu;
- studie protierozních a protipovodňových opatření;
- migrační studie (fauna);
- biologické průzkumy a biologická hodnocení;
- plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav;
- plány oblasti povodí a další vodohospodářské koncepce
- lesní hospodářské plány a osnovy, oblastní plány rozvoje lesů;
- studie a záměry rozvoje rekreace a sportu, cestovního ruchu;
- záměry využití chráněných ložiskových území;
- dopravní studie;
- studie technické infrastruktury (např. zásobování vodou, kanalizační systém, odpadové hospodářství, veřejné komuni-

kační sítě).

Příloha č. 3

Základní orientační schéma procesu pořizování územního plánu od schválení zadání ÚP
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