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METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

5.
METODICKÝ POKYN

odboru ochrany vod MŽP
k naøízení vlády è. 61/2003 Sb.,

o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Urèeno: vodoprávním úøadùm a Èeské inspekci životního prostøedí

K využití: žadatelùm o vydání povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizací

K § 1

Naøízení vlády è. 61/2003 Sb., (dále jen „naøízení“) se vydává  k provedení § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst. 2 a § 38
odst. 5 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon) v platném znìní.

Pøedmìtem úpravy je stanovení ukazatelù a hodnot pøípustného zneèištìní povrchových vod a odpadních vod, náleži-
tostí povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a vymezení citlivých oblastí. Naøízení
je základním podkladem pro povolování vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací.

Naøízení rovnìž transponuje do právního øádu Èeské republiky relevantní ustanovení právních pøedpisù Evropského
spoleèenství v oblasti jakosti povrchových vod.
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K § 2

Za prùmyslové odpadní vody se podle § 2 písm. a) naøízení považují v užším smyslu pouze odpadní vody z podnika-
telské èinnosti; z prùmyslového podniku však obvykle (pokud napø. nejsou splašky vypouštìny do veøejné kanalizace
a deš�ové vody odvádìny oddílnou deš�ovou kanalizací) odtéká smìs prùmyslových odpadních vod, splaškù, deš�ových
a pøípadnì balastních vod, kterou lze považovat za prùmyslové odpadní vody v širším smyslu.

Pøi povolování vypouštìní odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a do kana-
lizací podle § 16 odst. 1 vodního zákona (dále jen povolování) je tøeba rozlišovat:

a) emisní standardy – nejvýše pøípustné hodnoty ukazatelù zneèištìní odpadních vod stanovené naøízením,

b) imisní standardy – nejvýše pøípustné hodnoty ukazatelù zneèištìní povrchových vod stanovené naøízením,

c) emisní limity – nejvýše pøípustné hodnoty ukazatelù zneèištìní odpadních vod, které stanoví vodoprávní úøad
v povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací, které musí být plnìny od právní moci
povolení, resp. od termínu v povolení stanoveného,

d) cílové emisní limity – emisní limity, které musí být plnìny od data stanoveného v povolení.

Obecnì mohou být emisní limity stanoveny pøísnìji než jsou emisní standardy, vyžaduje-li to dosažení požadovaných
imisních standardù a dalších jakostních cílù.

Emisní standardy a emisní limity mohou být vyjádøeny v jednotkách:

- koncentraèních (jednotkou hmotnosti látky nebo skupiny látek na litr),

- minimální úèinnosti èištìní v èistírnì odpadních vod v %,

- množství vypouštìného zneèištìní (jednotkou hmotnosti látky nebo skupiny látek za urèité èasové období),

- pomìrného množství vypouštìného zneèištìní (jednotka hmotnosti látky nebo skupiny látek na jednotku hmot-
nosti látky nebo suroviny použité pøi výrobì nebo výrobku).

Imisní standardy uvedené v pøíloze è. 3 k naøízení pøedstavují cílový stav jakosti povrchových vod. Další ukazatele
cílového stavu jakosti vod jsou slovnì popsány v pøíloze è. 2 k naøízení (položky 3 a 6 až 9); zbývající položky této pøí-
lohy pøedstavují stav požadovaný s úèinností naøízení.

Naøízení zavádí tzv. kombinovaný pøístup (emisnì-imisní princip) pro stanovení cílových emisních limitù. Tímto zpù-
sobem se cílové emisní limity stanovují s pøihlédnutím k nejlepším dostupným výrobním technikám a dostupným tech-
nologiím zneškodòování odpadních vod u bodových zdrojù zneèištìní a k uplatòování nejlepších environmentálních
postupù u difúzních zdrojù zneèištìní tak, aby byly souèasnì dodrženy jak emisní standardy tak imisní standardy a uka-
zatele cílového stavu jakosti vod ve vodním toku. Pøi stanovení cílových emisních limitù vodoprávní úøad stanoví sou-
èasnì lhùty k dosažení tìchto cílových emisních limitù a emisní limity a lhùty, za nichž lze odpadní vody vypouštìt do
doby dosažení cílových emisních limitù. Tyto emisní limity vodoprávní úøad stanoví podle § 6 odst. 2 naøízení.

Tento postup bude uplatòován, ve vazbì na posunutí úèinnosti § 6 odst. 11 (§ 12) naøízení, až od 1.1.2008, a to tak,
aby imisní standardy stanovené v pøíloze 3 k naøízení byly dosaženy nejpozdìji do 22. 12. 2012; pro nebezpeèné a zvláš�
nebezpeèné látky pak nejpozdìji do 31. 12. 2009 1.

Nejlepší dostupné výrobní techniky definuje § 2 písm. f) zákona è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, jako nejú-
èinnìjší a nejpokroèilejší stupeò vývoje použitých technologií a zpùsobù jejich provozování, které jsou vyvinuty
v mìøítku umožòujícím jejich zavedení v pøíslušném hospodáøském odvìtví za ekonomicky a technicky pøijatelných
podmínek s ohledem na náklady a pøínosy, pokud jsou provozovateli zaøízení za rozumných podmínek dostupné a záro-
veò jsou nejúèinnìjší v dosahování ochrany životního prostøedí jako celku 2.

Na dosažení hodnot imisních standardù se musejí podílet i vhodná opatøení omezování difúzních (neidentifikované
nebo neidentifikovatelné drobné bodové zdroje zneèištìní) a plošných (zemìdìlské, atmosférické) zdrojù zneèištìní,
jako jsou nejlepší environmentální postupy, programy opatøení a jiné vhodné nástroje, které doplní emisnì-imisní opat-
øení formulovaná v naøízení.

K § 3

Podmínky a náležitosti povolení

(1) Základní souèástí povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových je stanovení emisních limitù podle § 6
odst. 2 naøízení a od 1.8.2003 i cílových emisních limitù podle § 6 odst. 11 naøízení a lhùt k jejich dosažení. Cílové
emisní limity se musejí od 1. 1. 2008 stanovovat s dostateèným èasovým pøedstihem, aby imisní standardy a další
jakostní cíle byly dosaženy v termínech požadovaných v § 6 odst. 11 naøízení.

(2) Nìkteré emisní standardy pro vybrané zvláš� nebezpeèné látky uvedené v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení jsou sta-
noveny jako cílové (tj. musí být splnìny) do data vstupu ÈR do EU, ostatní do 31.12.2009. Do té doby se stanoví
emisní limity pøimìøenì dle tabulek 2a a 2b pøílohy è. 1 k naøízení.

2

1 § 6 odst. 11 písm. a) naøízení vlády è. 61/2003 Sb.
2 Naøízení vlády è. 63/2003 Sb. o zpùsobu a rozsahu zabezpeèení systému výmìny informací o nejlepších
dostupných technikách.



(3) Pøi stanovení cílových emisních limitù pro celkový dusík a celkový fosfor se vodoprávní úøad øídí harmonogra-
mem výstavby a rekonstrukce technologických stupòù odstraòování dusíku a fosforu jednotlivých ÈOV pro aglo-
merace nad 10 000 EO a stanoví emisní limity do doby dosažení cílových emisních limitù podle tabulky
v poznámce 8 tabulky 1a pøílohy è. 1 k naøízení. Konkrétní seznam aglomerací Èeské republiky urèených do rùz-
ných prozatímních kategorií pøechodných období 3 je uveden v pøíloze è. VI k tomuto metodickému pokynu.

(4) Emisní limity stanovené pro vypouštìní odpadních vod do doby dosažení cílových emisních limitù podle § 6 odst.
2 naøízení musejí být plnìny od data platnosti povolení s výjimkou uvedenou v § 3 odst. 2 písm. b) naøízení.

(5) Koncentraèní emisní limity nesmìjí být dosahovány zøeïováním odpadních vod.

(6) Pokud jsou odpadní vody vypouštìny z jednoho zdroje zneèištìní více výpustmi, stanoví vodoprávní úøad emisní
limity pro každou z nich. To se netýká deš�ových oddìlovaèù.

(7) Vodoprávní úøad mùže v povolení vypouštìní odpadních vod z prùmyslových zdrojù zneèištìní uložit zneškodòo-
vání odpadních vod z jednotlivých dílèích výrob oddìlenì od ostatních odpadních vod 4.

(8) Vypouštìní odpadních vod s hodnotami vyššími, než jsou uvedeny v pøíloze è. 1 k naøízení, lze výjimeènì a na
omezenou dobu povolit 5.

a) pøi uvádìní èistírny odpadních vod do provozu, pøi zkušebním provozu, nezbytných opravách èi zmìnách zaøí-
zení ke zneškodòování odpadních vod a pøi haváriích tìchto zaøízení,

b) v pøípadech, kdy odpadní vody budou do povrchových vod vypouštìny øízeným zpùsobem, pøi souèasném sta-
novení dalších podmínek, které omezí možnost významného zhoršení jakosti povrchových vod.

(9) Souèástí povolení musí být stanovení monitorovacího postupu ke kontrole dodržování stanovených emisních
limitù. Tento postup musí zahrnovat odbìr a analýzu vzorkù, mìøení množství a jakosti vypouštìných odpadních
vod a mìøení množství látek charakterizujících výrobní proces. Representativní smìsný vzorek odpadní vody musí
být odebírán zpùsobem stanoveným vodoprávním úøadem ve shodì s naøízením.

(10) Souèástí povolení dále musí být stanovení rozsahu, zpùsobu a èetnosti pøedávání výsledkù mìøení množství
a jakosti odpadních vod vodoprávnímu úøadu, správci povodí a povìøenému odbornému subjektu 6.

(11) Platnost povolení mùže být stanovena maximálnì na 10 let, v pøípadì vypouštìní odpadních vod s obsahem zvláš�
nebezpeèných látek nebo nebezpeèných látek uvedených v pøíloze è. 1 vodního zákona maximálnì na 4 roky. Pro
zaøízení, která podléhají zákonu o integrované prevenci, musí být (pro stávající provozy) vodoprávní povolení
nahrazeno integrovaným povolením nejpozdìji do 31. 10. 2007. Vodoprávní povolení by v tìchto pøípadech
nemìlo být vydáno na dobu pøesahující toto datum.

Kompetence k povolování vypouštìní odpadních vod

Podle § 106 vodního zákona povolují vypouštìní odpadních vod obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností. Krajské
úøady povolují podle § 107 písm. j) vodního zákona vypouštìní odpadních vod do vod povrchových ze zdrojù zneèiš-
tìní o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel a více, dále podle § 107 písm. k) vodního zákona vypouštìní odpadních
vod z tìžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem nebezpeèných a zvláš�
nebezpeèných látek do vod povrchových, dále podle § 107 písm. l) vodního zákona vypouštìní odpadních vod s obsa-
hem zvláš� nebezpeèných látek do kanalizace a podle § 107 písm. m) vodního zákona vypouštìní èerpaných zneèištì-
ných podzemních vod do tìchto vod nebo do vod povrchových.

K § 4

Pøi povolování je vodoprávní úøad podle § 5 odst. 2 vodního zákona oprávnìn požadovat aplikaci nejlepších dostupných
výrobních technik a podle § 38 odst. 3 vodního zákona je povinen pøihlížet k dostupným technologiím zneškodòování
odpadních vod.

K § 6

Východiska a cíle ochrany vod

(1) Pøi povolování posuzuje vodoprávní úøad podle § 38 odst. 6 vodního zákona možnosti omezování zneèištìní u jeho
zdroje i omezování emisí do životního prostøedí jako celku a možnosti recyklace a opìtovného využívání odpadních vod.

(2) Pøi povolování je vodoprávní úøad podle § 38 odst. 5 vodního zákona vázán ukazateli vyjadøujícími aktuální stav
vody ve vodním toku, nejvýše pøípustnými hodnotami ukazatelù zneèištìní odpadních vod (emisními standardy)
uvedenými v pøíloze è. 1 k naøízení, nejvýše pøípustnými hodnotami ukazatelù zneèištìní povrchových vod (imi-
sními standardy) uvedenými v pøíloze è. 3 k naøízení a jakostními cíli uvedenými v pøíloze è. 2 k naøízení.

3

3 Usnesení vlády ÈR è. 1236 z 9.12.2002.
4 § 38 odst. 8 vodního zákona.
5 § 38 odst. 9 vodního zákona.
6 § 38 odst. 3 vodního zákona. Podle sdìlení è. 25 odboru ochrany vod MŽP (Vìstník MŽP èástka 7, 7/2002)
jsou odbornými subjekty Výzkumný ústav vodohospodáøský T.G.M. a Èeský hydrometeorologický ústav.



4

Stanovení emisních limitù ukazatelù zneèištìní odpadních vod

(1) Vodoprávní úøad stanoví v povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových emisní limity podle § 6 odst.
2 naøízení do výše emisních standardù uvedených v pøíloze è. 1 k naøízení podle druhu vypouštìných odpadních
vod a podle typu a množství zneèištìní ve vypouštìných odpadních vodách, s pøihlédnutím k imisním standardùm
a k cílovému stavu jakosti vod ve vodním toku. Vodoprávní úøad stanoví od 1. 1. 2008 rovnìž cílové emisní limity
kombinovaným zpùsobem tak, aby imisní standardy a jakostní cíle byly dosaženy v požadovaných lhùtách.

(2) Pøi povolování vypouštìní mìstských odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úøad pro všechny
ukazatele uvedené v tabulce 1a pøílohy è. 1 k naøízení pro pøíslušnou velikost èistírny odpadních vod hodnoty emis-
ních limitù do výše emisních standardù uvedených v této tabulce. Pøi stanovení emisních limitù pro celkový dusík
a celkový fosfor vezme vodoprávní úøad v úvahu harmonogram výstavby a rekonstrukce technologických stupòù
odstraòování dusíku a fosforu jednotlivých ÈOV pro aglomerace o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel a více 8

(viz pøíloha è. VI tohoto metodického pokynu) a stanoví pro tyto ÈOV emisní limity podle tabulky v poznámce 8
tabulky 1a pøílohy è. 1 k naøízení s lhùtou do doby vybudování pøíslušných technologií odstraòování celkového
dusíku a celkového fosforu.

(3) Emisní limity podle tabulky 1b pøílohy è. 1 k naøízení mùže vodoprávní úøad stanovit v pøípadech, kdy je použití
tohoto druhu limitù vhodnìjší vzhledem k druhu odpadních vod, použité technologii èištìní odpadních vod a míst-
ním podmínkám. Tabulku 1b mùže použít zejména pøi velkém podílu prùmyslových organicky zneèištìných
odpadních vod v celkovém objemu vypouštìných odpadních vod, napø. pøi vysokých koncentracích ukazatelù zne-
èištìní na pøítoku do èistírny odpadních vod nebo pøesahuje-li v celkovém objemu vypouštìných odpadních vod
objem prùmyslových odpadních vod 50 %.

(4) Pøi povolování vypouštìní mìstských odpadních vod bere vodoprávní úøad v úvahu také druh a složení prùmyslo-
vých odpadních vod vypouštìných do veøejné kanalizace. Pøi tom provìøí, zda se v tìchto prùmyslových odpad-
ních vodách nevyskytují nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky uvedené v tabulce 1 pøílohy è. 3 k naøízení nebo
jiné závadné látky 9. V kladném pøípadì stanoví pro tyto látky emisní limity a lhùty k jejich dosažení pro místo
výpusti z kanalizace do vod povrchových. Zjistí-li pøítomnost zvláš� nebezpeèných látek, zejména látek uvedených
v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení, stanoví pøíslušnému subjektu podmínky pro vypouštìní v povolení k vypouštìní
do kanalizace 10.

(5) Pøi povolování vypouštìní prùmyslových odpadních vod do vod povrchových posoudí vodoprávní úøad na základì
žádosti o povolení, doložené technologickými údaji o výrobì a seznamem vypouštìných látek, zda se v tìchto
odpadních vodách nevyskytují nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky nebo jiné závadné látky, uvedené v tabulce
1 pøílohy è. 3 k naøízení a zejména vybrané zvláš� nebezpeèné látky uvedené v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení.

(6) V povolení k vypouštìní prùmyslových odpadních vod stanoví vodoprávní úøad pro jednotlivé závadné látky
emisní limity do výše emisních standardù uvedených v pøíloze è. 1 k naøízení podle druhu vypouštìných odpad-
ních vod a podle typu a množství zneèištìní ve vypouštìných odpadních vodách. Vodoprávní úøad pøi tom pøihlíží
k aktuálnímu stavu jakosti povrchových vod, k imisním standardùm a k cílovému stavu jakosti vod ve vodním
toku. Vodoprávní úøad stanoví jako souèást emisních limitù nepøekroèitelné hodnoty „m“ jednotlivých ukazatelù,
popøípadì maximální povolená množství vypouštìných odpadních vod (l/s, m3/den, m3/rok) a nejvyšší povolená
množství vypouštìného zneèištìní (kg/den, kg/mìsíc, t/rok).

(7) Vodoprávní úøad stanoví v povolení rovnìž lhùty pro dosažení cílových emisních limitù s ohledem na dostupnost
a složitost technického øešení. Pro prùmyslové obory a prùmyslové odpadní vody s obsahem nebezpeèných
a zvláš� nebezpeèných látek nebo jiných závadných látek, uvedené v tabulkách 2a, 2b a 3 pøílohy è. 1 k naøízení,
nesmí být lhùta delší než je termín pro dosažení emisních standardù, uvedený v tìchto tabulkách. Pøi stanovení
lhùty bere vodoprávní úøad v úvahu oprávnìné požadavky ochrany vod a možnosti technického øešení. Pro prù-
myslové odpadní vody s obsahem nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek neuvedených tabulce 1 pøílohy è. 1
k naøízení nesmí být tato lhùta delší než do 31.12.2009. Jestliže prùmyslový závod podléhá zákonu o integrované
prevenci, nesmí být lhùta delší než do 31.10.2007.

(8) Pøi povolování vypouštìní prùmyslových odpadních vod s obsahem nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek
nebo jiných závadných látek, uvedených v tabulkách 2a, 2b a 3 pøílohy è. 1 k naøízení vodoprávní úøad zhodnotí
vliv vypouštìní tìchto látek v povoleném množství na jakost povrchových vod 11. Jestliže oèekávaná koncentrace
nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek nebo jiných závadných látek pod místem vypouštìní prùmyslových
odpadních vod výraznì pøekraèuje imisní standard uvedený v pøíloze è. 3 k naøízení, mùže vodoprávní úøad podle
§ 38 odst. 7 vodního zákona stanovit emisní limity pøísnìjší. Jestliže je imisní standard dosažen již nad místem
vypouštìní takovýchto odpadních vod, vodoprávní úøad vypouštìní u nových závodù nepovolí nebo pøistoupí ke
zmìnì povolení u ostatních zneèiš�ovatelù (§ 12 odst. a), popø. f) vodního zákona).

8 Usnesení vlády ÈR è. 1236 z 9.12.2002.
9 § 39 odst. 1 vodního zákona.
10 § 16 odst. 2 vodního zákona.
11 Metodický pokyn MŽP pro stanovování emisních limitù na základì imisních standardù, hodnot vypouštìného zneèištìní,
prùtokù ve vodním toku a míry jeho zneèištìní bude vydán pozdìji.



(3) Pøi povolování vychází vodoprávní úøad prioritnì z cílù ochrany vod:

a) dosáhnout hodnot imisních standardù uvedených v pøíloze è. 3 k naøízení vyjadøujících cíle ochrany vod a cílo-
vého stavu vod uvedeného v pøíloze è. 2 k naøízení nejpozdìji v termínech uvedených v tìchto pøílohách (do 22.
12. 2012, pro nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky do 31. 12. 2009);

b) dosáhnout dobrého stavu vod nejpozdìji do 22.12.2015 7;

c) cílenì snižovat zneèištìní vod nebezpeènými látkami a postupnì odstranit jakékoliv zneèiš�ování vod zvláš�
nebezpeènými látkami.

Nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky

V § 6 naøízení se hovoøí o povolování vypouštìní odpadních vod s obsahem nebezpeèných závadných látek (dále jen
nebezpeèných látek) a zvláš� nebezpeèných závadných látek (dále jen zvláš� nebezpeèných látek). Látky a skupiny nebez-
peèných a zvláš� nebezpeèných látek specifikuje vodní zákon v pøíloze è. 1 (viz pøíloha I k tomuto metodickému pokynu).

Naøízení specifikuje v tabulce 1 pøílohy è. 3 nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky, které byly shledány jako významné
a relevantní pro hydrosféru Èeské republiky (viz pøíloha II k tomuto metodickému pokynu) a stanovuje pro nì imisní
standardy, které mají být ve vodních tocích dosaženy nejpozdìji do 31.12.2009, není-li stanoven termín kratší. Tento
seznam a imisní limity budou na základì nových poznatkù postupnì aktualizovány (novelizovány). Pro nìkteré tyto
látky jsou stanoveny i emisní limity v tabulkách 2a, 2b a 3 pøílohy è. 3 k naøízení.

V tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení jsou specifikovány vybrané zvláš� nebezpeèné látky (viz pøíloha III k tomuto meto-
dickému pokynu) a jsou pro nì stanoveny emisní standardy. Tato èást transponuje ustanovení smìrnic ES o nebezpeè-
ných látkách. Uvedených 17 látek tvoøí tzv. seznam I a vztahují se na nì pøísnìjší opatøení. Ostatní látky, i když patøí do
skupin tzv. zvláš� nebezpeèných látek, jsou v EU (na rozdíl od pojetí vodního zákona) považovány za látky seznamu II,
tj. pouze za nebezpeèné látky. V novele vodního zákona je navrhována úprava, která sjednotí pojetí práva ES a èeské
legislativy, takže jako zvláš� nebezpeèné látky by byly specifikovány jen látky explicitnì uvedené v èásti C pøílohy è. 1
k naøízení a ostatní látky z pøílohy è. 1 vodního zákona by byly deklarovány jako nebezpeèné látky. Úèinnost novely
vodního zákona se pøedpokládá od 1. 1. 2004.

Kategorie perzistentní a neperzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného pùvodu, pøevzaté ze smìrnic ES nejsou
v souèasné dobì rozlišeny, resp. žádné látky nejsou zaøazeny do kategorie perzistentní minerální oleje a uhlovodíky rop-
ného pùvodu (skupina Zvláš� nebezpeèné látky). Do doby, než k takovému rozlišení dojde, zaøazují se, ve shodì s praxí
ES, všechny ropné látky do kategorie neperzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného pùvodu tzn. do skupiny
Nebezpeèné látky.

Po vstupu ÈR do EU (pøedpoklad 1.5.2004) bude v oblasti nebezpeèných látek nutno transponovat urèité zmìny v sou-
vislosti s novým pojetím, založeném na ustanoveních Rámcové smìrnice. Tyto práce probíhají v souèasné dobì na úrovni
Evropské komise. Byl zaveden seznam 33 tzv. prioritních látek a probíhá identifikace prioritních nebezpeèných látek (viz
pøíloha IV k tomuto metodickému pokynu). Pøipravuje se pøijetí imisních a emisních mezních hodnot ES a formulace
opatøení na postupné zastavení zneèiš�ování a eliminaci tìchto látek z vodního prostøedí. Soubìžnì probíhá i hodnocení
starších smìrnic o nebezpeèných látkách (SR 76/464/EHS a dceøiné smìrnice) s cílem jejich zásadní rekonstrukce nebo
pøípadného zrušení po náhradì novou smìrnicí o prioritních látkách. Èasový horizont tìchto prací byl stanoven na
konec r. 2004 a následnì by navrhované øešení mìlo být pøedloženo Evropskou komisí Radì.

Z hlediska opatøení (revize povolení, nová povolení apod.) je nutno pøednostnì øešit vypouštìní odpadních vod s obsa-
hem vybraných zvláš� nebezpeèných látek do vodních tokù a do kanalizací a následnì vypouštìní dalších zvláš� nebez-
peèných látek, zejména látek uvedených v seznamu tzv. prioritních látek. Koneèným cílem je regulovat prostøednictvím
povolení vypouštìní i všech ostatních relevantních nebezpeèných látek do r. 2010 tak, aby bylo dosaženo požadovaných
imisních standardù a jakostních cílù ve všech recipientech.

Za prioritní je tøeba považovat zdroje, které nesplòují emisní standardy stanovené v tabulkách 2a, 2b, a 3 pøílohy è. 1
k naøízení a které ohrožují dosažení imisních standardù stanovených v tabulce 1 pøílohy 3 k naøízení.

Za prioritní je tøeba rovnìž považovat velké zdroje nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek a zdroje s velkými pøí-
rùstky koncentrací tìchto látek pod místem vypouštìní.

Za velké zdroje lze považovat také ty, které pøekraèují prahové hodnoty vypouštìných množství uvedené v tabulce 2
pøílohy è. 4 k naøízení (viz pøíloha è. V tohoto metodického pokynu).

Každoroènì aktualizovaný seznam subjektù a zdrojù, které nakládají nebo vypouštìjí odpadní vody s obsahem sledo-
vaných nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek, je souèástí Registru prùmyslových zdrojù – èást Nebezpeèné látky,
který je provozován v rámci databázového informaèního systému HEIS VÚV pøístupného oprávnìným subjektùm na
internetu.
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7 Èl. 4(1)a) smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovující rámec pro èinnost Spo-
leèenství v oblasti vodní politiky (dále „Rámcová smìrnice“).



(9) Pøi povolování vypouštìní mìstských a prùmyslových odpadních vod s obsahem nebezpeèných a zvláš� nebez-
peèných látek nebo jiných závadných látek neuvedených v pøíloze è. 1 k naøízení, stanoví vodoprávní úøad doèasné
emisní limity pøimìøenì k emisním standardùm ukazatelù zneèištìní obdobné míry škodlivosti, imisnímu stan-
dardu pøíslušné závadné látky uvedenému v pøíloze è. 3 k naøízení, cílovému stavu jakosti vody ve vodním toku,
souèasnému stavu jakosti v toku a k místním podmínkám.

(10) Pøi povolování vypouštìní mìstských a prùmyslových odpadních vod s obsahem  závadných látek neuvedených
ani v pøíloze è. 1 ani v pøíloze è. 3 k naøízení do vod povrchových, stanoví imisní standardy vodoprávní úøad indi-
viduálnì a z nich odvodí emisní limity nebo stanoví pøímo emisní limity 12.

(11) Vypouštìt odpadní vody s obsahem zvláš� nebezpeèné látky do kanalizace lze podle § 16 odst. 1 vodního zákona
pouze na základì povolení. Pøi povolování vypouštìní prùmyslových odpadních vod s obsahem zvláš� nebezpeè-
ných látek, uvedených v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení, zejména však vybraných zvláš� nebezpeèných látek uve-
dených v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení, do kanalizace, stanoví pro nì vodoprávní úøad v povolení emisní limity
pro místo výpusti do kanalizace a lhùty k jejich dosažení.

(12) Emisní standardy koncentrací a úèinností nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek nebo jiných závadných látek,
oznaèené v tabulkách 2a, 2b a 3 pøílohy è. 1 k naøízení jako pøípustné hodnoty „p“ a z nich odvozené emisní limity,
nejsou roèní prùmìry. Jsou to pravdìpodobnostní hodnoty, které mohou být v povolené míøe pøekroèeny. Povolenou
míru pøekroèení urèuje pøíloha è. 5 k naøízení. Emisní standardy roèních pomìrných množství vypouštìných látek
uvedené v tabulce 2a pøílohy è. 1 k naøízení a z nich odvozené emisní limity pøedstavují nepøekroèitelné hodnoty.

(13) Emisní standardy vybraných zvláš� nebezpeèných látek uvedené v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení jako denní
a mìsíèní prùmìrné koncentrace a jako denní a mìsíèní pomìrná množství vypouštìných nebezpeèných a zvláš�
nebezpeèných látek a z nich odvozené emisní limity jsou nepøekroèitelnými hodnotami.

(14) V povolení k vypouštìní mìstských a prùmyslových odpadních vod stanoví vodoprávní úøad rovnìž maximální
nepøekroèitelné koncentrace „m“ vypouštìných látek v odpadních vodách. Pro mìstské odpadní vody jsou pro
základní ukazatele tyto maximální nepøekroèitelné koncentrace uvedeny v tabulce 1a pøílohy è. 1 k naøízení.

(15) Pro prùmyslové obory a prùmyslové odpadní vody s obsahem vybraných zvláš� nebezpeèných látek, uvedené
v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení, jsou maximální nepøekroèitelné hodnoty uvedeny v této tabulce (jde o hodnoty
oznaèené jako „denní prùmìr“). Pro jiné prùmyslové obory a prùmyslové odpadní vody s obsahem nebezpeèných
a zvláš� nebezpeèných látek neuvedených v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení, stanoví maximální nepøekroèitelné
koncentrace vodoprávní úøad podle místních podmínek.

(16) Novým závodùm, vypouštìjícím nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky nebo jiné závadné látky a které nepodlé-
hají zákonu o integrované prevenci, mùže být povolení udìleno pouze za pøedpokladu, že uplatní nejlepší dostup-
nou výrobní techniku a dostupnou technologii zneškodòování odpadních vod 13.

(17) Vyžaduje-li to stav povrchové vody nebo vyžadují-li to jiné nutné zájmy ochrany vod, mùže vodoprávní úøad sta-
novit emisní limity pøísnìjší, nìž jsou emisní standardy stanovené naøízením, popøípadì stanovit další ukazatele
a jejich pøípustné hodnoty 14.

(18) Podle § 6 odst. 1 naøízení se emisní limity nestanovují pro výpusti z deš�ových oddìlovaèù, pokud funkce oddì-
lovaèe splòuje podmínky stanovené vodoprávním úøadem. Vodoprávní úøad musí dbát na to, aby oddìlovaèe byly
v provozu pouze v dobì pøívalových deš�ù; v bezdeštném období je vypouštìní odpadních vod pøes oddìlovaèe
nepøípustné. Èinnost oddìlovaèù musí být definována v projektu kanalizace a ve schváleném kanalizaèním øádu 15

buï pomìrem zøedìní nebo poètem pøelití za rok 16.

Kombinovaný pøístup stanovení emisních limitù (k odst. 11)

Rámcová smìrnice 2000/60/ES v èl. 10(1) požaduje, aby všechna vypouštìní odpadních vod do vod povrchových byla
regulována podle tzv. kombinovaného pøístupu. Kombinovaný pøístup ke zdrojùm zneèištìní znamená podle èl. 10(2)
uvedené smìrnice zejména požadavek uplatnìní nejlepších dostupných technik, a dosažení emisních standardù pøísluš-
ných smìrnic ES pro bodové zdroje zneèištìní a uplatnìní nejlepších environmentálních postupù u difúzních zdrojù zne-
èištìní, a to nejpozdìji do 22.12.2012. Tam, kde dosažení imisních standardù kterékoliv smìrnice vyžaduje uplatnìní
pøísnìjších podmínek, než které by vyplývaly z èl. 10(2), musí být podle èl. 10(3) stanoveno pøísnìjší regulování emisí.
To znamená, že nejpozdìji do 22.12.2012 musejí být splnìny jak emisní požadavky tak imisní požadavky vyplývající ze
všech relevantních smìrnic ES. Ukazatele a hodnoty emisních a imisních standardù požadované smìrnicemi ES a rele-
vantní pro ÈR byly transponovány do naøízení.
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12 V § 6 odst. 10. má být místo „v pøíloze è. 1“ uvedeno správnì „ani v pøíloze è. 1 ani v pøíloze è. 3“.
13 § 5 odst. 2 a § 38 odst. 5 vodního zákona.
14 § 38 odst. 7 vodního zákona.
15 § 14 odst. 3 zákona è. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon

o vodovodech a kanalizacích) a § 24 Vyhlášky Ministerstva zemìdìlství è. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon è. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích).

16 Pøíloha I èást A poznámka 1 smìrnice Rady 91/271/EHS o èištìní mìstských odpadních vod.



K dosažení hodnot imisních standardù, uvedených v tabulce 1 pøílohy è. 3 k naøízení užije vodoprávní úøad podle § 6
odst. 11 naøízení od 1.1.2008 kombinovaný pøístup stanovení cílových emisních limitù. Doporuèený postup stanovení
emisních limitù kombinovaným zpùsobem bude podrobnì stanoven v samostatné metodice. Cílové emisní limity stano-
vené kombinovaným zpùsobem pro urèité vodní útvary mohou být souèástí programù opatøení nebo plánù oblastí
povodí, zpracovávaných podle § 25 a 26 vodního zákona.

Termíny, do kterých mají být imisní standardy a jakostní cíle dosaženy, jsou uvedeny v § 6 odst. 11 naøízení.

Urèení místa pro stanovení a kontrolu emisních limitù (k odst. 3 a 4)

(1) Pøi vypouštìní mìstských nebo prùmyslových odpadních vod z èistírny odpadních vod nebo z výpustného objektu
do vod povrchových stanovuje vodoprávní úøad emisní limity pro místo výpusti.

(2) Pøi vypouštìní prùmyslových odpadních vod s obsahem nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky nebo jiné závadné
látky stanovuje vodoprávní úøad emisní limity pro místo jejich odtoku z výrobního zaøízení nebo, není-li to možné,
pro místo jejich odtoku z areálu prùmyslového závodu. Jsou-li prùmyslové odpadní vody èištìny mimo výrobní
zaøízení nebo prùmyslový závod v èistírnì odpadních vod urèené k jejich zneškodòování, mohou být emisní limity
vztaženy k odtoku z této èistírny. Pøi tom je vždy nutno brát zøetel na to, že limity není možno dosahovat zøeïo-
váním odpadních vod a je vždy nutno provádìt bilanèní propoèty na základì mìøení prùtokù, v pøípadì potøeby
i v jednotlivých vìtvích sbìrného systému.

(3) Pøi povolování vypouštìní odpadních vod s obsahem zvláš� nebezpeèné látky do kanalizace stanoví vodoprávní
úøad emisní limity pro místo výpusti do kanalizace.

K § 7

Hodnocení dosažení souladu s vodoprávního povolením

(1) Vyèištìná odpadní voda bude považována za vyhovující požadavkùm povolení, budou-li smìsné vzorky odpadních
vod, odebrané za posledních 12 mìsícù za normálních provozních podmínek, splòovat tyto požadavky, posuzováno
pro každý ukazatel zvláš�:

a) pro zneèiš�ující látky uvedené v tabulkách 1a až 2b pøílohy è. 1 k naøízení je maximálnì pøípustný poèet smìs-
ných vzorkù pøekraèujících ve vodoprávním povolení stanovené emisní limity, vyjádøené v koncentraèních jed-
notkách oznaèených jako pøípustná hodnota „p“, uveden v pøíloze è. 5 k naøízení,

b) pro vybrané zvláš� nebezpeèné látky, u výrob uvedených v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení, je maximálnì pøí-
pustný poèet smìsných vzorkù pøekraèujících v povolení stanovené emisní limity, vyjádøené v koncentraèních
jednotkách, a odvozené z emisních standardù oznaèených v této tabulce jako pøípustná hodnota „p“, uveden v pøí-
loze è. 5 k naøízení,

c) pro ukazatele uvedené v tabulkách 1a až 2b pøílohy è. 1 k naøízení, vyjádøené v koncentraèních jednotkách,
nesmìjí jednotlivé koncentrace ukazatelù ve dvouhodinových smìsných vzorcích 17 pøekraèovat v povolení sta-
novené maximální koncentrace „m“,

d) pro vybrané zvláš� nebezpeèné látky uvedené v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení se za hodnotu „m“ považuje
emisní limit stanovený v povolení jako „denní prùmìr“ koncentrace a pomìrného množství zvláš� nebezpeèné
látky do výše emisního standardu uvedeného v této tabulce jako „denní prùmìr“,

e) pokud vodoprávní úøad stanoví emisní limit jako úèinnost èištìní, je maximálnì pøípustný poèet pøípadù, kdy
úèinnost èištìní stanovená ze smìsných vzorkù mùže být nižší než vodoprávním úøadem stanovená úèinnost èiš-
tìní, uveden v pøíloze è. 5 k naøízení.

(2) Je-li v povolení k vypouštìní odpadních vod s obsahem vybraných zvláš� nebezpeèných látek stanoven emisní limit
jako denní prùmìrná koncentrace a denní pomìrné množství zvláš� nebezpeèných látek podle tabulky 3 pøílohy è. 1
k naøízení, musí být všechny denní koncentrace tìchto látek stanovené ze smìsných vzorkù odebíraných bìhem 24
hodin nižší než v povolení stanovený denní koncentraèní limit a všechny denní pomìry množství vypouštìných látek
ku dennímu množství suroviny nebo výrobku musí být menší než v povolení stanovené denní pomìrné emisní limity.

(3) Prùmìrné mìsíèní koncentraèní emisní limity a prùmìrné mìsíèní pomìrné emisní limity vybraných zvláš� nebez-
peèných látek musí být založeny na denním mìøení. Všechny vypoètené mìsíèní prùmìry musejí být nižší než
mìsíèní emisní limity zvláš� nebezpeèných látek stanovené v povolení k vypouštìní odpadních vod podle tabulky
3 pøílohy è. 1 k naøízení.

(4) Pro posouzení dodržení pøípustných hodnot roèního množství vypouštìného zneèištìní stanoveného v povolení je
smìrodatný souèin objemu vypouštìných odpadních vod za minulý kalendáøní rok a aritmetického prùmìru
výsledkù rozborù smìsných vzorkù odpadních vod odebraných v tomtéž roce. Vypoètené roèní množství vypou-
štìného zneèištìní musí být nižší než v povolení stanovené roèní množství vypouštìného zneèištìní.
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17 Stanovení se provede typem vzorku A podle poznámky 3) k tabulce 1 pøílohy è. 4 k naøízení.



(5) Pro posouzení dodržení v povolení stanovených pøípustných hodnot roèního pomìrného množství vypouštìného
zneèištìní je smìrodatný pomìr vypoèteného roèního množství vypouštìného zneèištìní ku roènímu množství
suroviny nebo výrobku. Vypoètené roèní pomìrné množství vypouštìného zneèištìní musí být nižší než v povo-
lení stanovené roèní pomìrné množství vypouštìného zneèištìní.

(6) Do výpoètu roèního prùmìru koncentrací se nezahrnují extrémní výsledky rozborù vypouštìného zneèištìní pro-
kazatelnì zpùsobené neobvyklou nehavarijní situací, jako napø. silnými dešti nebo povodnìmi.

K § 8

(1) Mìøení objemu vypouštìných odpadních vod a míry jejich zneèištìní musí být provádìno v místì, pro které jsou
v povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace stanoveny emisní limity, pokud
není v povolení stanoveno jinak. Je-li emisní limit stanoven jako pomìrné množství, urèí vodoprávní úøad i zpù-
sob sledování a evidence množství látek charakterizujících výrobní proces.

(2) Stanoví-li vodoprávní úøad emisní limit jako pøípustnou úèinnost èištìní, stanoví místo mìøení objemu a jakosti
vypouštìných odpadních vod i na pøítoku do èistírny odpadních vod, nebo jiný zpùsob prokazování úèinnosti èištìní.

(3) Pro mìstské odpadní vody vypouštìné do vod povrchových stanoví vodoprávní úøad minimální èetnost odbìrù
a typ vzorku vypouštìných odpadních vod podle tabulky 1 pøílohy è. 4 k naøízení.

(4) Pro prùmyslové odpadní vypouštìné do vod povrchových stanoví vodoprávní úøad minimální èetnost odbìrù a typ
vzorku vypouštìných odpadních vod pøimìøenì požadavkùm uvedeným v tabulce 1 pøílohy è. 4 k naøízení.

(5) V pøípadì vypouštìní prùmyslových odpadních vod s obsahem vybraných zvláš� nebezpeèných látek uvedených
v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení do vod povrchových a do kanalizace, musí být koncentrace tìchto látek sledo-
vány na základì 24 hodinových prùtoku úmìrných slévaných vzorkù pøi souèasném mìøení denního množství
vypouštìných odpadních vod. Mìsíèní prùmìry koncentrací a látkových množství musí být stanoveny na základì
denního mìøení koncentrací a množství odpadní vody. Pøi vypouštìní množství menšího než je prahová hodnota
stanovená v tabulce 2 pøílohy è. 4 k naøízení, stanoví èetnost odbìru smìsných vzorkù vody slévaných po dobu 24
hodin vodoprávní úøad, nebo stanoví jiný zpùsob prokazování úèinnosti èištìní.

(6) V pøípadì vypouštìní prùmyslových odpadních vod s obsahem nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek vyšším
než uvedeným v tabulce 3 pøílohy è. 4 k naøízení do vod povrchových a do veøejné kanalizace, musí být provádìno
sledování pro vlastní technologickou kontrolu s minimální èetností odbìrù 12 vzorkù za rok. Jsou-li vypouštìny
nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky v množství menším než jsou množství uvedená v tabulce 3 pøílohy è. 4
k naøízení a pro ostatní nebezpeèné a zvláš� nebezpeèné látky, neuvedené v pøíloze è. 1 k naøízení, stanoví èetnost
sledování vodoprávní úøad obdobnì k pøedchozím odstavcùm.

(7) Odbìry vzorkù musí být rovnomìrnì rozloženy v prùbìhu celého kalendáøního roku, a to i v pøípadì, že se ode-
bírá vìtší než v povolení stanovený poèet vzorkù podle naøízení; to se nevztahuje na nepravidelné vypouštìní
odpadních vod a vypouštìní odpadních vod z kampaòových výrob, pro které zpùsob sledování stanoví vodoprávní
úøad individuálnì podle místních podmínek.

K § 10

Na základì rozhodnutí vládního výboru pro evropskou integraci formulovaném mj. i ve Spoleèném stanovisku EU 18

se všechny povrchové vody na území ÈR považují za citlivou oblast. Proto nebyly emisní standardy pro celkový dusík
a celkový fosfor pro mìstské odpadní vody, které se podle Smìrnice Rady 91/271/EHS stanovují pouze pro citlivé
oblasti, vytvoøeny jako samostatná kategorie emisních standardù a byly pøiøazeny k ostatním emisním standardùm pro
mìstské odpadní vody.

K pøíloze è. 1

Pøíloha è. 1 k naøízení „Emisní standardy ukazatelù pøípustného zneèištìní odpadních vod“ uvádí emisní standardy
v èásti A pro mìstské odpadní vody, v èásti B pro prùmyslové odpadní vody a v èásti C pro odpadní vody s obsahem
vybraných zvláš� nebezpeèných látek.

V tabulkách 1a a 1b pøílohy è. 1 k naøízení se místo ukazatele celkového anorganického dusíku Nanorg, uvedeného
v naøízení vlády è. 82/1999 Sb., požaduje podle komunitární legislativy 19 používat ukazatel celkový dusík Ncelk a pone-
chává se ukazatel amoniakálního dusíku N-NH4

+ jako ukazatel doplòkový. Podle poznámky 8 k tabulce 1a mùže vodo-
právní úøad pro urèené ÈOV stanovit na pøechodnou dobu emisní limit v ukazateli Nanorg.

Tøetí vìta poznámky 1) k tabulce 1a pøílohy è. 1 k naøízení, hovoøící o zpùsobu výpoètu zatížení èistírny odpadních
vod v EO, se vztahuje k projektování velikosti èistírny. V pøípadech, kdy zde uvedené stanovení EO není optimální, lze
použít pro potøebu zaøazení èistírny do velikostní kategorie (v tabulce 1a nebo 1b pøílohy è. 1 a v tabulce 1 pøílohy è. 4
k naøízení) výpoèet z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendáøní rok vydìlených hodnotou 21,9 na pøítoku do èistírny.
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18 Spoleèné stanovisko Evropské unie, Konference o pøistoupení, dokument è. 20901
CONF CZ 82/02, Brusel, 26.11.2002.
19 Smìrnice Rady 91/271/EHS o èištìní mìstských odpadních vod



Emisní standardy a podle nich stanovené emisní limity oznaèené v tabulce 1a jako „p“ jsou hodnoty, které mohou být
pøekroèeny podle pøílohy è 5 k naøízení. Emisní standardy a podle nich stanovené emisní limity pro ukazatele Ncelk
a Pcelk v tabulce 1a oznaèené jako „prùmìr“ mají charakter nepøekroèitelného roèního prùmìru. Emisní standardy
a podle nich stanovené emisní limity v tabulce 1b mají charakter hodnot „p“ a mohou být podle pøílohy è 5 k naøízení
nedodrženy v urèeném poètu pøípadù.

Dodržení emisního limitu stanoveného pro ukazatel celkový dusík jako nepøekroèitelný roèní prùmìr je však možno
kontrolovat i pomocí denních prùmìrù (stanovení celkového dusíku z denních smìsných vzorkù), jestliže se prokáže, že
je takto zajištìna stejná úroveò èištìní vypouštìných odpadních vod. V tom pøípadì denní prùmìr nesmí pøesáhnout 20 mg/l
celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota vody na výtoku z aktivaèní nádrže je vyšší nebo rovna 12 oC 20. Pøi
teplotì nižší než 12 oC by maximální prùmìrná denní koncentrace celkového dusíku nemìla pøekraèovat 40 mg/1.Tep-
lotní podmínky mohou být nahrazeny alikvotním èasovým omezením pøi zohlednìní oblastních klimatických podmínek.

Ukazatele a pøípustné hodnoty v tabulkách 2a a 2b pøílohy è. 1 k naøízení jsou vesmìs pøevzaty z naøízení vlády
è. 82/1999 Sb. a jsou doplnìny dalšími výrobními odbory, ukazateli zneèištìní a emisními standardy. Emisní standardy
a podle nich stanovené emisní limity uvedené jako pøípustné koncentrace nebo úèinnosti èištìní mají charakter hodnot
„p“, emisní standardy a podle nich stanovené emisní limity pomìrných množství, uvedené v jednotce kg/t, vyjadøují
roèní hodnotu a jsou nepøekroèitelné.

Hodnoty emisních limitù „m“ jsou v pøípadì prùmyslových odpadních vod výraznì ovlivnìné charakterem výroby,
použitými surovinami, hospodaøením s vodou v podniku a vysokou nerovnomìrností vypouštìní odpadních vod v závis-
losti na výrobním cyklu. Proto nelze tyto hodnoty pro jednotlivé výrobní obory uvádìt všeobecnì a ponechává se vodo-
právnímu úøadu možnost stanovit hodnoty emisní limitù „m“ podle místních podmínek.

Emisní standardy v tabulce 3 pøílohy è. 1 k naøízení a podle nich stanovené emisní limity jsou nepøekroèitelné hod-
noty, pokud nejsou oznaèeny jako pøípustná hodnota „p“, která pak mùže být pøekraèována v rozsahu podle pøílohy è. 5
k naøízení.

K pøíloze è. 2

Pøíloha è. 2 k naøízení se nazývá Požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku. Jsou to slovní požadavky,
z nichž položky 1, 2, 4 a 5 pøedstavují požadovaný stav jakosti povrchových vod a musejí být splnìny ihned, zatímco
položky 3, 6, 7, 8, 9 pøedstavují cílový stav jakosti povrchových vod a musejí být splnìny do 22.12.2012; položka 9 pak
do 22.12. 2015.

K pøíloze è. 3

Pøíloha è. 3 k naøízení sestává ze ètyø tabulek. V tabulce 1 jsou uvedeny všeobecné imisní standardy pro rùzné sku-
piny zneèiš�ujících látek. V tabulce 2 jsou uvedeny imisní standardy pro povrchové vody, které jsou vhodné pro život
ryb a dalších vodních živoèichù, v tabulce 3 jsou uvedeny imisní standardy povrchových vod, které jsou nebo u kterých
se pøedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, a v tabulce 4 jsou imisní standardy povrchových vod, kterou vyu-
žívány nebo u kterých se pøedpokládá využití ke koupání.

Imisní standardy v tabulce 1 vyjadøují pøípustné zneèištìní povrchových vod pøi prùtoku Q355, popøípadì pøi mini-
málním zaruèeném prùtoku vody v toku, nebo hodnotu s roèní pravdìpodobností nepøekroèení 95 %. Obì hodnoty
vyjadøují pøimìøené pravdìpodobnostní zabezpeèení výpoètu cílových emisních limitù; hodnota ukazatele pøi prùtoku
Q355 se považuje za ekvivalentní hodnotì s pravdìpodobností nepøekroèení 95 %. Pro vìtšinu ukazatelù nelze hodnotu
pøi prùtoku Q355, popøípadì pøi minimálním zaruèeném prùtoku vody v toku, vùbec vypoèítat, nebo by nebyla z hlediska
pøístupu k øešení reprezentativní. Proto se pøi hodnocení stavu jakosti povrchové vody vypoèítává hodnota s pravdìpo-
dobností nepøekroèení 95 %.

V tabulce 1 pøílohy è. 3 k naøízení jsou chybnì pøiøazeny poznámky pod èarou. U bodu 12 má být správnì poznámka
3), u bodu 26 poznámka 4) a u bodu 27 poznámka 2).

Hodnota pH uvedená v bodu 13 tabulky 1 pøílohy è. 3 k naøízení se nevztahuje na povrchové vody, kde z pøírodních
pøíèin je hodnota pH nižší. Totéž platí i pro ukazatele, kde vlivem horninového prostøedí je v povrchové vodì koncent-
race nìkterého ukazatele vyšší než hodnota uvedená v tabulce.

Tabulka 2 pøílohy è. 3 k naøízení uvádí hodnoty oznaèené jako „pøípustné“ a „cílové“. Tabulka je obdobná s pøílohou
è. 2 k naøízení vlády è. 71/2003 Sb. 21 a vychází z pøíloh ke smìrnici Rady 78/659/EHS 22. Zatímco pøíloha è. 2 k naøí-
zení vlády è. 71/2003 Sb. slouží pøedevším pro zjiš�ování a hodnocení stavu jakosti povrchových vod na úsecích vod
lososových a vod kaprových, tabulka 2 v naøízení je východiskem pro stanovení cílových emisních limitù u zdrojù zne-
èištìní ležících v místì tìchto úsekù nebo nad nimi. Ve smìrnici Rady 78/659/EHS mají požadované hodnoty, stejnì jako
v naøízení vlády è. 71/2003 Sb., nejednotnou pravdìpodobnost nepøekroèení. Imisní standardy v tabulce 2 oznaèené jako
„cílové“ používáme pro potøeby výpoètu cílových emisních limitù a interpretujeme je stejnì jako imisní standardy
v tabulce 1 pøílohy è. 3 k naøízení.
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20 Pøíloha I tabulka 2 poznámka 3 smìrnice Rady 91/271/EHS o èištìní mìstských odpadních vod.
21 Naøízení vlády è. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život ryb a reprodukci pùvodních druhù

ryb a dalších vodních živoèichù a o zjiš�ování a hodnocení stavu jakosti tìchto vod.
22 Smìrnice Rady 78/659/EHS o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.



Tabulka 3 pøílohy è. 3 k naøízení rovnìž uvádí hodnoty oznaèené jako „pøípustné“ a „cílové“. Tabulka je obdobná pøíloze
è. 13 k vyhlášce Ministerstva zemìdìlství è. 428/2001 Sb. 23 a vychází z pøílohy II ke smìrnici Rady 75/440/EHS 24. Zatímco
pøíloha è. 13 k vyhlášce è. 428/2001 Sb. slouží pøedevším pro hodnocení jakosti povrchových vod, odebíraných pro
výrobu vody pitné (surová voda), tabulka 3 v naøízení je východiskem pro stanovení cílových emisních limitù u zdrojù
zneèištìní ležících nad místem odbìru surové vody. Ve vyhlášce è. 428/2001 Sb. a ve smìrnici mají požadované hod-
noty nejednotnou pravdìpodobnost nepøekroèení. Pokud není stanovena technologie úpravy vody v dotèené úpravnì
vody, bereme v úvahu kategorii A2. Imisní standardy v tabulce 3 oznaèené jako „cílové“ používáme pro potøeby výpo-
ètu cílových emisních limitù a interpretujeme je stejnì jako imisní standardy v tabulce 1 pøílohy è. 3 k naøízení.

Tabulka 4 pøílohy è. 3 k naøízení rovnìž uvádí hodnoty oznaèené jako „pøípustné“ a „cílové“. Tabulka je obdobná pøí-
loze è. 1 k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví è. 464/2000 Sb. 25 a vychází z pøílohy ke smìrnici Rady 76/160/EHS 26.
Zatímco pøíloha è. 1 k vyhlášce è. 464/2000 Sb. slouží pøedevším pro hodnocení dodržování jakosti povrchových vod
urèených pro koupání, tabulka 4 v naøízení je východiskem pro stanovení cílových emisních limitù u zdrojù zneèištìní
ležících nad úseky tokù vyhrazených pro koupání. Ve vyhlášce è. 464/2000 Sb. a ve smìrnici mají požadované hodnoty
nejednotnou pravdìpodobnost nepøekroèení. Imisní standardy v tabulce 4 oznaèené jako „cílové“ používáme pro potøeby
výpoètu cílových emisních limitù a interpretujeme je stejnì jako imisní standardy v tabulce 1 pøílohy è. 3 k naøízení.

K pøíloze è. 4

Pøíloha è. 4 stanovuje minimální roèní èetnosti odbìrù vzorkù vypouštìných odpadních vod pro sledování jejich zne-
èištìní a pro mìstské odpadní vody také druh odebíraného vzorku. Pro mìstské odpadní vody nad 2 000 EO pøedepisuje
komunitární legislativa 24 hodinový smìsný vzorek 27. Minimální èetnost odbìrù vzorkù u mìstských odpadních vod
udává tabulka 1.

U ostatních odpadních vod stanoví èetnost a druh vzorku vodoprávní úøad v povolení k vypouštìní odpadních vod do
vod povrchových. Odpadní vody se zvláš� nebezpeènými látkami musejí být sledovány dennì smìsnými vzorky pøi sou-
èasném mìøení denního množství odpadních vod. Jednodušší zpùsob mùže vodoprávní úøad stanovit, jestliže množství
vypouštìných zvláš� nebezpeèných látek nepøekraèuje prahová množství uvedená v tabulce 2.

Pokud množství vypouštìných nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek pøekraèuje denní nebo roèní prahová množ-
ství uvedená v tabulce 3, požaduje se minimální èetnost sledování 12x za rok.

K pøíloze è. 5

Jestliže je emisní standard a z nìho odvozený emisní limit definován jako hodnota „p“, mùže být v období posledních
12 mìsícù urèeným poètem smìsných vzorkù pøekroèen. Urèený poèet povolených pøekroèení uvádí tabulka v pøíloze
è. 5 v závislosti na celkovém poètu odebraných smìsných vzorkù.

Pøíloha è. 5 k naøízení je totožná s pøílohou è. 5 k pøedešlému naøízení vlády è. 82/1999 Sb. Hodnoty v pøíloze jsou
sestaveny na základì pøedpokladu, že emisní standardy typu „p“ jsou hodnoty s pravdìpodobností nepøekroèení 95 %
(c95) a mají svùj interval spolehlivosti závislý na poètu prvkù v souboru.

K pøíloze è. 6

Pøíloha è. 6 k naøízení uvádí základní údaje, které zneèiš�ovatel musí pøedávat vodoprávnímu úøadu, správci povodí a povì-
øenému odbornému subjektu 28. Tato pøíloha upøesòuje § 3 písm. g) vyhlášky Ministerstva zemìdìlství è. 432/2001 Sb. 29.
Výsledky mìøení množství a jakosti vypouštìných odpadních vod se obvykle budou pøedávat za minulý kalendáøní rok.

Pøedávání údajù zneèiš�ovatelem vodoprávnímu úøadu má sloužit jako podklad pro rozhodování vodoprávního úøadu
o dodržení vodoprávního povolení a jako podklad pro inspekèní èinnost Èeské inspekce životního prostøedí 30. Pøedávání
údajù správci povodí a povìøenému odbornému subjektu slouží mj. k podávání pravidelných zpráv pro Evropskou
komisi a pro Organizaci pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Ing. Jaroslav K i n k o r,  v. r.
øeditel odboru ochrany vod
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23 Vyhláška Ministerstva zemìdìlství è. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu
a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích)

24 Smìrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. èervna 1975 o požadované jakosti povrchových vod urèených k odbìru pitné vody ve èlenských státech.
25 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví è. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupalištì, sauny a hygienické limity venkovních

hracích ploch.
26 Smìrnice Rady 76/160/EHS o kvalitì vod pro koupání.
27 Pøíloha ID(2) Smìrnice Rady 91/271/EHS o èištìní mìstských odpadních vod.
28 § 38 odst. 3 vodního zákona.
29 Vyhláška Ministerstva zemìdìlství è. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádøení a o náležitostech povolení, souhlasù a vyjá-

døení vodoprávního úøadu.
30 § 112 odst. 1 písm. a) a d) vodního zákona.



Pøíloha I

Seznam nebezpeèných a zvláš� nebezpeèných látek podle pøílohy è. 1 vodního zákona

Nebezpeèné látky

1. Metaloidy, kovy a jejich slouèeniny

1. zinek 11. cín

2. mìï 12. baryum

3. nikl 13. berylium

4. chrom 14. bor

5. olovo 15. uran

6. selen 16. vanad

7. arzen 17. kobalt

8. antimon 18. thalium

9. molybden 19. telur

10. titan 20. støíbro

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvláš� nebezpeèných látek.

3. Látky, které mají škodlivý úèinek na chu� nebo vùni produktù pro lidskou spotøebu pocházející z vodního pro-
støedí, a slouèeniny mající schopnost zvýšit obsah tìchto látek ve vodì.

4. Toxické nebo persistentní organické slouèeniny køemíku a látky, které mohou zvýšit obsah tìchto slouèenin ve
vodách, vyjma tìch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle pøemìòují ve vodì na neškodné látky.

5. Anorganické slouèeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného pùvodu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepøíznivý úèinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silážní š�ávy, prùmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobnì stabilizované komposty.

Zvláš� nebezpeèné látky

1. Organohalogenové slouèeniny a látky, které mohou tvoøit také slouèeniny ve vodním prostøedí.

2. Organofosforové slouèeniny.

3. Organocínové slouèeniny.

4. Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostøedí nebo jeho vlivem.

5. Rtu� a její slouèeniny.

6. Kadmium a jeho slouèeniny.

7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného pùvodu.

8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zùstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasa-
hovat do jakéhokoliv užívání vod.

9. Kyanidy.
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X látka je zaøazena jako „prioritní nebezpeèná látka“.
(X) látka je pøedmìtem posuzování jako možná „prioritní nebezpeèná látka“

np. nepøiøazeno
1) CAS: Chemical Abstract Services.
2) Èíslo EU: Evropský inventáø existujících komerèních chemických látek (EINECS) nebo Evropský pøehled

ohlášených chemických látek (ELINCS).
3) U skupin látek, jsou uvedeni typiètí zástupci charakterizující tuto skupinu (v závorkách a bez èísla) s mož-

ností zaøazení dalších individuálních zástupcù.
4) Tyto skupiny látek obvykle zahrnují znaèné množství chemických individuí. V souèasné dobì nemohou být

uvedeny vhodné urèující ukazatele.
5) Pouze pentabrombifenylether (èíslo CAS 32534-81-9).
6) Fluranthen je na seznamu jako reprezentant dalších, nebezpeènìjších, polyaromatických uhlovodíkù.
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Příloha V 

 

Prahová množství vypouštěných vybraných nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek 

(pro posuzování priority zdrojů znečištění) 

 

Látka Denní množství v g Roční množství v kg 

antracen 1 0,3 

AOX 30 10 

arsen 0,5 0,15 

atrazin 10 3,5 

azinfos-ethyl, azinfos-methyl 0,5 0,15 

cín 20 7 

DDT (suma izomerů a kogenerů)
 1) 

0,5 0,15 

dichlorvos 0,5 0,15 

endosulfan 0,5 0,15 

fenoly 3 1 

fenthion 1 0,3 

fluoridy 150 50 

chrom 5 1,5 

kyanidy 1 0,3 

malathion 0,5 0,15 

měď 5 1,5 

nikl 5 1,5 

olovo 5 1,5 

parathion 0,5 0,15 

suma PCB
 1) 2) 

0,5 0,15 

PAU
 3) 

0,5 0,15 

simazin 1 0,3 

toluen 10 3,5 

trifluralen 0,5 0,15 

ropné uhlovodíky 100 35 

zinek 20 7 

suma xylenů 10 3,5 

1) Hodnoty se vztahují zejména na sledování prùsakových vod z odkališ�, ze skládek odpadù èi kontaminovaných zemin
a jiných tzv. „starých zátìží“.

2) Suma šesti kongenerù PCB: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB180.
3) Suma šesti PAU: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[g,h,i]perylen a

ideno[1,2,3-c,d]pyren.
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Příloha VI 

 

Konkrétní seznam aglomerací České republiky určených do různých prozatímních 

kategorií přechodných období dle usnesení vlády ČR č. 1236 z 9.12.2002 

 

Aglomerace s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 

91/271/EHS do konce roku 2006 

Poř. č. Aglomerace Kraj Charakteristika opatření

1 Písek Jihočeský č, k, t 

2 Brno Jihomoravský k 

3 Břeclav Jihomoravský k 

4 Hodonín Jihomoravský č, k 

5 Kyjov Jihomoravský k 

6 Karlovy Vary Karlovarský č, k, t 

7 Hradec Králové Královéhradecký č, k, t 

8 Vrchlabí Liberecký č, k 

9 Bohumín Moravskoslezský k 

10 Český Těšín Moravskoslezský k 

11 Frýdek-Místek Moravskoslezský k 

12 Havířov Moravskoslezský k 

13 Hlučín Moravskoslezský k 

14 Krnov Moravskoslezský k 

15 Nový Jičín Moravskoslezský č, k, t 

16 Ostrava Moravskoslezský č, k, t 

17 Litovel Olomoucký č, k, t 

18 Uničov Olomoucký č, k, t 

19 Zábřeh Olomoucký č, k, t 

20 Chrudim Pardubický č, k, t 

21 Rokycany Plzeňský č, k, t 

22 Benešov Středočeský č 

23 Brandýs nad Labem Středočeský k 

24 Kolín Středočeský k 

25 Kralupy nad Vltavou Středočeský č 

26 Kutná Hora Středočeský č, k 

27 Mladá Boleslav Středočeský č, k, t 

28 Rakovník Středočeský č, t 

29 Říčany u Prahy Středočeský č, k, t 

30 Most - Chánov Ústecký k 

31 Humpolec Vysočina č, k, t 

32 Jihlava Vysočina č, k, t 

33 Pelhřimov Vysočina k 

34 Bystřice pod Hostýnem Zlínský k 

35 Kroměříž Zlínský č, k 

36 Vsetín Zlínský č, k, t 
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Aglomerace s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 

91/271/EHS do konce roku 2010 

Poř. č. Aglomerace Kraj Charakteristika opatření 

1 České Budějovice Jihočeský č, k, t 

2 Český Krumlov Jihočeský č 

3 Kaplice Jihočeský č, t 

4 Prachatice Jihočeský č, k, t 

5 Strakonice Jihočeský k 

6 Studená Jihočeský č, t 

7 Tábor-Klokoty Jihočeský č, t 

8 Třeboň Jihočeský č, t 

9 Vimperk Jihočeský č, k, t 

10 Vodňany Jihočeský k 

11 Blansko Jihomoravský č, k, t 

12 Boskovice Jihomoravský č, k 

13 Bzenec Jihomoravský č, k, t 

14 Tišnov Jihomoravský č,k, 

15 Veselí nad Moravou Jihomoravský č, k, t 

16 Aš Karlovarský č, k, t 

17 Cheb Karlovarský č, k, t 

18 Chodov Karlovarský č, k, t 

19 Mariánské Lázně Karlovarský k 

20 Ostrov Karlovarský č, k, t 

21 Sokolov Karlovarský č, t 

22 Broumov Královéhradecký k 

23 Česká Skalice Královéhradecký č, k, t 

24 Dobruška Královéhradecký k 

25 Hořice Královéhradecký č, k, t 

26 Jaroměř Královéhradecký č, k, t 

27 Jičín Královéhradecký č, k, t 

28 Náchod Královéhradecký k 

29 Nová Paka Královéhradecký k 

30 Nové Město Královéhradecký č, k, t 

31 Nový Bydžov Královéhradecký k 

32 Opočno Královéhradecký č, k, t 

33 Pec pod Sněžkou Královéhradecký k 

34 Police nad Metují Královéhradecký k 

35 Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký k 

36 Špindlerův Mlýn Královéhradecký k 

37 Trutnov Královéhradecký k 

38 Vamberk Královéhradecký k 

39 Vrchlabí Královéhradecký č, k, t 

40 Česká Lípa Liberecký č, k, t 

41 Jilemnice Liberecký č, k, t 

42 Liberec Liberecký č, k, t 

43 Nový Bor Liberecký č, k, t 

44 Tanvald Liberecký k 

45 Turnov Liberecký k 

46 Bruntál Moravskoslezský č, k, t 

47 Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezský č, k, t 

48 Frýdlant nad  Ostravicí Moravskoslezský č, k, t 
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49 Kopřivnice Moravskoslezský č, k, t 

50 Opava Moravskoslezský č, k, t 

51 Orlová Moravskoslezský č, k, t 

52 Studénka Moravskoslezský č, k, t 

53 Hanušovice Olomoucký k 

54 Jeseník Olomoucký č, k, t 

55 Kojetín Olomoucký č, k, t 

56 Lipník nad Bečvou Olomoucký č, t 

57 Mohelnice Olomoucký č, k, t 

58 Olomouc Olomoucký k 

59 Olšany Olomoucký k 

60 Šternberk Olomoucký k 

61 Šumperk Olomoucký k 

62 Červená Voda Pardubický k 

63 Česká Třebová Pardubický k 

64 Hlinsko Pardubický k 

65 Choceň Pardubický č, k, t 

66 Chrast Pardubický č, k, t 

67 Lanškroun Pardubický č, k, t 

68 Litomyšl Pardubický č, k, t 

69 Moravská Třebová Pardubický k 

70 Polička Pardubický k 

71 Svitavy Pardubický č, k, t 

72 Ústí nad Orlicí Pardubický k 

73 Vysoké Mýto Pardubický č, k, t 

74 Žamberk Pardubický č, k 

75 Domažlice  Plzeňský  č, k, t 

76 Horažďovice Plzeňský  k 

77 Horšovský Týn Plzeňský č, k, t 

78 Klatovy Plzeňský č, k, t 

79 Plzeň Plzeňský č, k, t 

80 Starý Plzenec Plzeňský č, k, t 

81 Stříbro Plzeňský č, k, t 

82 Tachov Plzeňský č, k, t 

83 Tlučná Plzeňský č, k, t 

84 Praha Hlavní město Praha č, k, t 

85 Beroun Středočeský č, k, t 

86 Čáslav Středočeský č, k, t 

87 Neratovice Středočeský k 

88 Nymburk Středočeský k 

89 Poděbrady Středočeský k 

90 Příbram Středočeský č, k, t 

91 Slaný Středočeský k 

92 Vlašim Středočeský č, k, t 

93 Bílina Ústecký č, t 

94 Bystřany Ústecký k 

95 Děčín Ústecký č, k 

96 Duchcov Ústecký č, k, t 

97 Jirkov Ústecký č, t 

98 Kadaň Ústecký č, t 

99 Klášterec nad Ohří Ústecký č, t 

100 Litoměřice Ústecký č, k 
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101 Litvínov Ústecký č, t 

102 Louny Ústecký č, t 

103 Roudnice nad Labem Ústecký č, k 

104 Údlice Ústecký č, t 

105 Ústí nad Labem Ústecký č, k, t 

106 Varnsdorf Ústecký č, k 

107 Žatec Ústecký č, k, t 

108 Bystřice nad Perštejnem Vysočina č, k, t 

109 Chotěboř Vysočina č, k 

110 Moravské Budějovice Vysočina č, k, t 

111 Nové Město na Moravě Vysočina č, k, t 

112 Třebíč Vysočina č, k, t 

113 Velké Meziříčí Vysočina č, k, t 

114 Brumov Zlínský č, k 

115 Holešov Zlínský k 

116 Uherský Brod Zlínský č, k, t 

117 Valašské Meziříčí Zlínský č, k 

118 Zlín Zlínský č, k 

119 Zubří Zlínský č, k, t 

 

Legenda:

č – dostavba ČOV 

k – dostavba kanalizace 

t – terciální čištění 
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Aglomerace s velikostí 2 000 - 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky 

směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010 

Poř. č. Aglomerace Kraj Charakteristika opatření

1 Blatná Jihočeský č 

2 Kamenný Újezd Jihočeský č, k 

3 Kardašova Řečice Jihočeský k 

4 Netolice Jihočeský k 

5 Nová Včelnice Jihočeský č, k 

6 Dačice Jihočeský k 

7 Ledenice Jihočeský k 

8 Mladá Vožice Jihočeský k 

9 Nová Bystřice Jihočeský k 

10 Nové Hrady Jihočeský k 

11 Slavonice Jihočeský k 

12 Suchdol nad Lužnicí Jihočeský k 

13 Trhové Sviny Jihočeský k 

14 Vyšší Brod Jihočeský k 

15 Adamov Jihomoravský č 

16 Bílovice Jihomoravský k 

17 Blatnice pod Svatým Antonínkem Jihomoravský  č, k 

18 Blučina Jihomoravský č 

19 Boskovice-Hrádkov Jihomoravský č 

20 Bučovice Jihomoravský k 

21 Čejkovice Jihomoravský č, k 

22 Dolní Bojanovice Jihomoravský k 

23 Dolní Kounice Jihomoravský č, k 

24 Dubňany Jihomoravský k 

25 Hodonice Jihomoravský č, k 

26 Hrušovany nad Jevišovkou Jihomoravský č, k 

27 Hrušovany u Brna Jihomoravský č, k 

28 Hustopeče Jihomoravský k 

29 Ivančice Jihomoravský č, k 

30 Ivanovice na Hané Jihomoravský č, k 

31 Jedovnice Jihomoravský k 

32 Klobouky Jihomoravský č, k 

33 Kobylí Jihomoravský č, k 

34 Kunštát Jihomoravský č, k 

35 Lanžhot Jihomoravský k 

36 Lednice Jihomoravský k 

37 Letovice Jihomoravský k 

38 Mikulov Jihomoravský č, k 

39 Milotice Jihomoravský č, k 

40 Miroslav Jihomoravský č, k 

41 Moravský Krumlov Jihomoravský č, k 

42 Mutěnice Jihomoravský k 

43 Olešnice Jihomoravský k 

44 Ořechov Jihomoravský č 

45 Oslavany Jihomoravský č 

46 Podivín Jihomoravský č, k 

47 Pohořelice Jihomoravský k 

48 Prušánky Jihomoravský č, k 
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49 Rájec Jestřebí Jihomoravský k 

50 Rajhrad Jihomoravský k 

51 Rakvice Jihomoravský k 

52 Ratiškovice Jihomoravský č, k 

53 Rousínov Jihomoravský č, k 

54 Slavkov u Brna Jihomoravský č, k 

55 Starý Poddvorov Jihomoravský k 

56 Strážnice Jihomoravský č, k 

57 Střelice Jihomoravský č, k 

58 Svatobořice-Mistřín Jihomoravský č, k 

59 Tetčice Jihomoravský č, k 

60 Tvrdonice Jihomoravský k 

61 Újezd u Brna Jihomoravský k 

62 Valtice Jihomoravský k 

63 Veverská Bítýška Jihomoravský k 

64 Velká nad Veličkou Jihomoravský k 

65 Velké Bílovice Jihomoravský k 

66 Velké Opatovice Jihomoravský k 

67 Velké Pavlovice Jihomoravský č, k 

68 Vnorovy Jihomoravský k 

69 Zbýšov Jihomoravský k 

70 Ždánice Jihomoravský k 

71 Židlochovice Jihomoravský k 

72 Březová Karlovarský k 

73 Bukovany Karlovarský č 

74 Habartov Karlovarský č 

75 Horní Slavkov Karlovarský č 

76 Hranice Karlovarský k 

77 Jáchymov Karlovarský k 

78 Kraslice Karlovarský k 

79 Kynšperk nad Ohří Karlovarský k 

80 Loket  Karlovarský č 

81 Luby Karlovarský k 

82 Nejdek Karlovarský k 

83 Nová Role Karlovarský k 

84 Rotava Karlovarský k 

85 Teplá Karlovarský k 

86 Toužim Karlovarský č 

87 Žlutice Karlovarský č 

88 Borohrádek Královéhradecký k 

89 Častolovice Královéhradecký k 

90 Černý Důl Královéhradecký k 

91 Červený Kostelec Královéhradecký k 

92 Doudleby nad Orlicí Královéhradecký č, k 

93 Hostinné Královéhradecký k 

94 Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký k 

95 Kopidlno Královéhradecký č, k 

96 Kostelec nad Orlicí Královéhradecký k 

97 Lázně Bělohrad Královéhradecký č, k 

98 Meziměstí Královéhradecký k 

99 Nechanice Královéhradecký č, k 

100 Rokytnice v Orlických horách Královéhradecký k 
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101 Rtyně v Pokrkonoší Královéhradecký č, k 

102 Smiřice Královéhradecký č, k 

103 Sobotka Královéhradecký č, k 

104 Solnice Královéhradecký č, k 

105 Teplice nad Metují Královéhradecký č, k 

106 Týniště nad Orlicí Královéhradecký k 

107 Úpice Královéhradecký k 

108 Žacléř Královéhradecký k 

109 Cvikov Liberecký č, k 

110 Český Dub Liberecký k 

111 Doksy Liberecký č, k 

112 Frýdlant Liberecký č 

113 Harrachov Liberecký k 

114 Hejnice Liberecký č, k 

115 Hodkovice nad Mohelkou Liberecký k 

116 Hrádek nad Nisou Liberecký k 

117 Chrastava Liberecký k 

118 Jablonné v Podještědí Liberecký k 

119 Lomnice nad Popelkou Liberecký k 

120 Mimoň Liberecký k 

121 Nové město pod Smrkem Liberecký k 

122 Raspenava Liberecký č, k 

123 Rokytnice nad Jizerou Liberecký k 

124 Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký k 

125 Semily Liberecký k 

126 Smržovka Liberecký k 

127 Stráž pod Ralskem Liberecký č 

128 Velké Hamry Liberecký k 

129 Zákupy Liberecký č, k 

130 Železný Brod Liberecký k 

131 Albrechtice Moravskoslezský č, k 

132 Bílovec Moravskoslezský k 

133 Bolatice Moravskoslezský č, k 

134 Brušperk Moravskoslezský č, k 

135 Břidličná Moravskoslezský k 

136 Budišov nad Budišovkou Moravskoslezský č, k 

137 Bystřice  Moravskoslezský k 

138 Čeladná Moravskoslezský č, k 

139 Dětmarovice Moravskoslezský č, k 

140 Dolní Benešov Moravskoslezský č, k 

141 Dolní Lutyně Moravskoslezský č, k 

142 Dvorce Moravskoslezský k 

143 Fulnek Moravskoslezský k 

144 Háj ve Slezku Moravskoslezský č, k 

145 Heřmanice Moravskoslezský k 

146 Horní Benešov Moravskoslezský k 

147 Hradec nad Moravicí Moravskoslezský č, k 

148 Jablunkov Moravskoslezský k 

149 Karlovice Moravskoslezský k 

150 Kobeřice Moravskoslezský č, k 

151 Kozlovice Moravskoslezský k 

152 Krmelin Moravskoslezský k 
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153 Kravaře Moravskoslezský č,k 

154 Lhotka Moravskoslezský k 

155 Lučina Moravskoslezský k 

156 Město Albrechtice Moravskoslezský č, k 

157 Michálkovice Moravskoslezský k 

158 Moravský Beroun Moravskoslezský k 

159 Mořkov Moravskoslezský č, k 

160 Mosty u Jablunkova Moravskoslezský č, k 

161 Odry Moravskoslezský č, k 

162 Oldřichov Moravskoslezský k 

163 Osoblaha Moravskoslezský k 

164 Ostravice Moravskoslezský č, k 

165 Paskov Moravskoslezský č,k 

166 Petrovice u Karviné Moravskoslezský č,k 

167 Petřvald Moravskoslezský č, k 

168 Píšť Moravskoslezský č, k 

169 Příbor Moravskoslezský k 

170 Raškovice Moravskoslezský k 

171 Rychvald Moravskoslezský k 

172 Rýmařov Moravskoslezský k 

173 Suchdol nad Odrou Moravskoslezský č, k 

174 Šilheřovice Moravskoslezský k 

175 Štěpánkovice Moravskoslezský č, k 

176 Štramberk Moravskoslezský k 

177 Těrlicko Moravskoslezský k 

178 Veřovice Moravskoslezský č, k 

179 Vítkov Moravskoslezský č, k 

180 Vrbno pod Pradědem Moravskoslezský č, k 

181 Bludov Olomoucký č, k 

182 Brodek u Přerova Olomoucký č, k 

183 Bystrovany Olomoucký č, k 

184 Dolní Libina Olomoucký k 

185 Dřevohostice Olomoucký č, k 

186 Dub nad Moravou Olomoucký č, k 

187 Filipová Olomoucký č, k 

188 Hlubočky Olomoucký č, k 

189 Horka nad Moravou Olomoucký k 

190 Javorník Olomoucký k 

191 Kobylá Olomoucký č, k 

192 Konice Olomoucký k 

193 Kostlec na Hané Olomoucký č, k 

194 Křelov Olomoucký č, k 

195 Leština Olomoucký k 

196 Loštice Olomoucký k 

197 Loučany - Náměšť Olomoucký č, k 

198 Lutín Olomoucký k 

199 Mikulovice Olomoucký k 

200 Náklo Olomoucký k 

201 Němčice nad Hanou Olomoucký k 

202 Nezamyslice Olomoucký č, k 

203 Osek nad Bečvou Olomoucký k 

204 Plumlov Olomoucký č, k 
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205 Postřelmov Olomoucký k 

206 Senice na Hané Olomoucký č, k 

207 Sobotín Olomoucký k 

208 Staré Město Olomoucký k 

209 Štěpánov Olomoucký k 

210 Štíty Olomoucký k 

211 Tovačov Olomoucký k 

212 Troubky Olomoucký k 

213 Velká Bystřice Olomoucký k 

214 Velké Losiny Olomoucký č, k 

215 Vidnava Olomoucký k 

216 Zlaté Hory Olomoucký č, k 

217 Brandýs nad Orlicí Pardubický č, k 

218 Brněnec Pardubický č, k 

219 Březová nad Svitavou Pardubický č, k 

220 Dašice Pardubický č, k 

221 Dolní Dobrouč Pardubický č, k 

222 Dolní Újezd Pardubický č, k 

223 Heřmanův Městec Pardubický č, k 

224 Holice Pardubický k 

225 Chvaletice Pardubický k 

226 Jablonné nad Orlicí Pardubický k 

227 Jevíčko Pardubický č, k 

228 Králíky Pardubický k 

229 Letohrad Pardubický č, k 

230 Luže Pardubický k 

231 Městečko Trnávka Pardubický č, k 

232 Opatovice nad Labem Pardubický č, k 

233 Proseč Pardubický k 

234 Seč Pardubický č 

235 Skuteč Pardubický k 

236 Třemošnice Pardubický č, k 

237 Blovice Plzeňský č, k 

238 Bor Plzeňský k 

239 Břasy Plzeňský č, k 

240 Dobřany Plzeňský č, k 

241 Dýšina Plzeňský č, k 

242 Heřmanova Huť Plzeňský č, k 

243 Holoubkov Plzeňský č, k 

244 Holýšov Plzeňský č, k 

245 Horní Bříza Plzeňský č, k 

246 Hrádek Plzeňský č, k 

247 Chodová Planá Plzeňský č 

248 Chotěšov Plzeňský č, k 

249 Kaznějov Plzeňský č 

250 Kdyně Plzeňský k 

251 Klenčí po Čerchovem Plzeňský č, k 

252 Konstantinovy Lázně Plzeňský k 

253 Kralovice Plzeňský č, k 

254 Líně Plzeňský k 

255 Město Touškov Plzeňský č, k 

256 Mirošov Plzeňský č, k 
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257 Nepomuk Plzeňský č, k 

258 Osek Plzeňský k 

259 Planá Plzeňský č, k 

260 Plasy Plzeňský č, k 

261 Poběžovice Plzeňský k 

262 Postřekov Plzeňský č, k 

263 Přeštice Plzeňský k 

264 Radnice Plzeňský č, k 

265 Spálené Poříčí Plzeňský č 

266 Staňkov Plzeňský č, k 

267 Stod Plzeňský č, k 

268 Strašice Plzeňský č, k 

269 Šťáhlavy Plzeňský č 

270 Třemošná Plzeňský k 

271 Zbiroh Plzeňský č, k 

272 Bakov nad Jizerou Středočeský k 

273 Bělá pod Bezdězem Středočeský k 

274 Benátky nad Jizerou Středočeský č, k 

275 Březnice Středočeský k 

276 Buštěhrad Středočeský č, k 

277 Bystřice Středočeský k 

278 Čelákovice Středočeský k 

279 Čerčany Středočeský k 

280 Černošice Středočeský k 

281 Český Brod Středočeský k 

282 Dobrovice Středočeský k 

283 Dobřichovice Středočeský č, k 

284 Dolní Bousov Středočeský k 

285 Horoměřice Středočeský k 

286 Hořovice Středočeský k 

287 Hostivice Středočeský k 

288 Jesenice Středočeský  k 

289 Jílové u Prahy Středočeský k 

290 Kamenice Středočeský k 

291 Komárov Středočeský k 

292 Kosmonosy Středočeský k 

293 Kostelec nad Černými lesy Středočeský k 

294 Kostelec nad Labem Středočeský k 

295 Libčice Středočeský k 

296 Libčice nad Vltavou Středočeský k 

297 Libušín Středočeský č 

298 Lysá nad Labem Středočeský č, k 

299 Městec Králové Středočeský č, k 

300 Milín Středočeský k 

301 Milovice Středočeský k 

302 Mnichovice Středočeský  k 

303 Mnichovo Hradiště Středočeský k 

304 Mníšek pod Brdy Středočeský č, k 

305 Neveklov Středočeský  k 

306 Nové Strašecí Středočeský  k 

307 Odolena Voda Středočeský k 

308 Pečky Středočeský k 
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309 Roztoky Středočeský k 

310 Rožmitál pod Třemšínem Středočeský k 

311 Rudná Středočeský k 

312 Řevnice Středočeský k 

313 Sadská Středočeský k 

314 Sázava Středočeský k 

315 Sedlčany Středočeský č 

316 Sedlec - Prčice Středočeský k 

317 Stochov Středočeský č,k 

318 Týnec nad Sázavou Středočeský k 

319 Uhlířské Janovice Středočeský k 

320 Unhošť Středočeský k 

321 Úvaly Středočeský k 

322 Velvary Středočeský č, k 

323 Votice Středočeský k 

324 Vrdy Středočeský  k 

325 Zdice Středočeský k 

326 Zlonice Středočeský k 

327 Zruč nad Sázavou Středočeský k 

328 Bečov Ústecký č 

329 Bohušovice nad Ohří Ústecký č 

330 Česká Kamenice Ústecký k 

331 Jiříkov Ústecký č, k 

332 Krásná Lípa Ústecký č, k 

333 Kryry Ústecký k 

334 Libochovice Ústecký č, k 

335 Lom Ústecký k 

336 Podbořany Ústecký č 

337 Postoloprty Ústecký č 

338 Šluknov Ústecký k 

339 Vejprty Ústecký č, k 

340 Vilémov Ústecký k 

341 Bohdalov Vysočina k 

342 Brtnice Vysočina k 

343 Černovice Vysočina k 

344 Dobronín Vysočina č, k 

345 Golčův Jeníkov Vysočina k 

346 Horní Cerekev Vysočina k 

347 Hrotovice Vysočina č, k 

348 Jaroměřice Vysočina č, k 

349 Jemnice Vysočina č 

350 Kamenice Vysočina č, k 

351 Kamenice nad Lipou Vysočina č, k 

352 Křižanov Vysočina č, k 

353 Ledeč nad Sázavou Vysočina k 

354 Luka nad Jihlavou Vysočina č, k 

355 Měřín Vysočina k 

356 Náměšť nad Oslavou Vysočina č, k 

357 Okříšky Vysočina k 

358 Pacov Vysočina k 

359 Počátky Vysočina k 

360 Polná Vysočina k 
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361 Přibyslav Vysočina k 

362 Světlá nad Sázavou Vysočina č, k 

363 Svratka Vysočina č, k 

364 Telč Vysočina k 

365 Třešť Vysočina k 

366 Velká Bíteš Vysočina k 

367 Žirovnice Vysočina k 

368 Bojkovice Zlínský k 

369 Boršice Zlínský k 

370 Buchlovice Zlínský k 

371 Doní Němčí Zlínský k 

372 Francova Lhota Zlínský č, k 

373 Halenkov Zlínský k 

374 Hluk Zlínský k 

375 Horní Bečva Zlínský č, k 

376 Hovězí Zlínský č, k 

377 Hulín Zlínský č, k 

378 Huslenky Zlínský č, k 

379 Chropyně Zlínský k 

380 Jablůnka Zlínský č, k 

381 Karolinka Zlínský č, k 

382 Kelč Zlínský k 

383 Koryčany Zlínský k 

384 Kvasice Zlínský k 

385 Lidečko Zlínský č, k 

386 Luhačovice Zlínský č, k 

387 Morkovice - Slížany Zlínský č, k 

388 Napajedla Zlínský č, k 

389 Ostrožská Nová Ves Zlínský k 

390 Slavičín Zlínský č, k 

391 Slušovice Zlínský k 

392 Strání, Květná Zlínský k 

393 Uherský Ostroh Zlínský č, k 

394 Valašská Polanka Zlínský č, k 

395 Valašské Klobouky Zlínský č, k 

396 Velehrad Zlínský k 

397 Velké Karlovice Zlínský č, k 

398 Vizovice Zlínský č, k 

399 Vlčnov Zlínský č, k 

400 Zašová Zlínský č, k 

401 Zlechov Zlínský č, k 

 

Legenda:

č – dostavba ČOV 

k – dostavba kanalizace 

 



6.
METODICKÝ POKYN

odboru odpadù 
ke stanovení ekotoxicity odpadù

1. Pøedmluva

Ministerstvo životního prostøedí, vìdomo si požadavku na dosažení co nejvyšší shodnosti postupù používaných pøi
stanovení ekotoxicity odpadù, vydává tento metodický pokyn. Jeho vydáním konèí platnost Metodického návodu ke sta-
novení ekotoxicity odpadù, který byl zveøejnìn ve Zpravodaji MŽP, èíslo 12, v prosinci 1998 a vycházel z právní úpravy
v souladu se zákonem è. 125/1997 Sb., o odpadech.

V metodickém pokynu jsou zohlednìny a ujasnìny požadavky vycházející z ustanovení § 6  a zvláštì z ustanovení pøí-
lohy è. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostøedí  a Ministerstva zdravotnictví è. 376/2001 Sb., o hodnocení nebez-
peèných vlastností odpadù, a dále z ustanovení pøílohy è. 5 vyhlášky Ministerstva životního prostøedí è. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, vydaných k provedení zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých
dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon). Ustanovení citovaných pøíloh vyhlášek se na dosud platný
metodický návod odkazuje. Jelikož stanovení ekotoxicity odpadù ve smyslu citovaných vyhlášek pøedstavuje speciální
postup zjištìní a hodnocení, který není v Èeské republice jako celek normalizován, byl v roce 1998 vypracován Meto-
dický návod, který již není plnì v souladu s úèinnou právní úpravou a je proto nahrazován tímto metodickým pokynem.

2. Úvod

Pøedmìtem metodického pokynu je postup pro stanovení a hodnocení ekotoxicity odpadù jako ukazatele tøíd vyluho-
vatelnosti v souladu s požadavky vyhlášky è. 383/2001 Sb. /4/ a ekotoxicity jako nebezpeèné vlastnosti H14 Ekotoxi-
cita v souladu s požadavky vyhlášky è. 376/2001 Sb. /2/. Cílem metodického pokynu je sjednocení postupu tak, aby bylo
dosaženo co nejvyšší míry srovnatelnosti výsledkù v jednotlivých laboratoøích a tím i co nejvyšší objektivnosti tìchto
výsledkù pro posuzování odpadù ve smyslu výše uvádìných vyhlášek.

Stanovení ekotoxicity je provádìno jednotnými metodami na pøedepsaných organismech (pøíloha è. 1 a è. 3 k vyhlášce
è. 376/2001 Sb /2/):

a) Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba pùsobení 96 hod),

b) Daphnia magna (doba pùsobení 48 hod),

c) Raphidocellis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus (doba pùsobení 72 hod),

d) Sinapis alba (semeno) (doba pùsobení 72 hod).

Výsledky zkoušek jsou využitelné jak pro zaøazení odpadu do tøíd vyluhovatelnosti, tak pro hodnocení nebezpeèné
vlastnosti H14 Ekotoxicita.

2.1 Oblast použití

Metodický pokyn je urèen pracovníkùm správních úøadù, pracovníkùm laboratoøí, osobám povìøeným k hodnocení
nebezpeèných vlastností odpadu a rovnìž osobám, jejichž pracovní náplò a rozhodování je ovlivòováno ustanoveními
zákona a pøedpisù vydaných k jeho provedení.

Postup urèený tímto Metodickým pokynem platí pro stanovení ekotoxicity odpadù na základì výsledkù zkoušek akutní
toxicity jejich vodných výluhù na urèených zkušebních organismech. Toto stanovení v laboratorních podmínkách mode-
luje úèinky odpadù pøi jejich kontaktu s vodou, kde dochází k uvolòování rozpustných složek odpadù, které ovlivòují
organismy nacházející se ve vodním prostøedí. Jedná se o uzanèní postup, který mùže vést k výsledkùm lišícím se od
reálné skuteènosti. Vodný výluh zkoušeného odpadu se pøipraví dle Metodického pokynu k hodnocení vyluhovatelnosti
odpadù zveøejnìného ve Vìstníku MŽP, roèník XII, èástka 12, prosinec 2002 /16/.

Využití pokynu je doporuèeno zejména pøi:

• stanovení tøíd vyluhovatelnosti k posuzování odpadù z hlediska naplnìní kritérií stanovených pro jejich odstraòo-
vání uložením na skládky odpadù nebo pro jejich využívání do rekultivaèní vrstvy skládek nebo umístìním do pod-
zemních prostor a na povrch terénu v souladu s požadavky vyhlášky è. 383/2001 Sb. /4/,

• hodnocení nebezpeèné vlastnosti odpadù H14 Ekotoxicita v souladu s požadavky vyhlášky è. 376/2001 Sb. /2/.

Metodický pokyn lze pøimìøenì využívat pro zjiš�ování nebezpeèné vlastnosti H14 Ekotoxicita i u odpadù, které je
zakázáno ukládat na skládky všech skupin v souladu s pøílohou è. 8 k vyhlášce è. 383/2001 Sb. /4/, zejména pro:

• kapalné odpady,

• kaly, které sedimentací uvolòují kapalnou fázi.

Metodický pokyn není možné využívat pro zjiš�ování ekotoxicity odpadù, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzo-
rek pro pøípravu vodného výluhu a odpadù, z nichž nelze pøipravit vodný výluh (napø. gelující látky). 
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Pro hodnocení nebezpeèné vlastnosti H14 Ekotoxicita se kapalný odpad, pokud jeho základní složkou je voda, pova-
žuje za výluh pøipravený k ekotoxikologickému testování. Pøi hodnocení kapalného odpadu musí být využívána kritéria
stanovená pro odpady (nikoliv pro odpadní vody). V pøípadì, že se nebezpeèná vlastnost H14 Ekotoxicita posuzuje
u kalu, který uvolòuje kapalnou fázi, zkouší a hodnotí se postupem stanoveným pro hodnocení nebezpeèných vlastností
kapalná i pevná fáze samostatnì. Pro vylouèení nebezpeèné vlastnosti u dotèeného odpadu je nutné vylouèit nebezpeè-
nou vlastnost u kapalné i pevné fáze. 

V pøípadì, že kapalný odpad obsahuje jinou kapalinu, než je voda, postupuje se v souladu s požadavky zvláštního
pøedpisu (zákona è. 157/1998 Sb. /6/).

V pøípadì pochybností o možnosti odebrat reprezentativní vzorek odpadu pro pøípravu výluhu ke stanovení ekotoxi-
city, rozhodne o této skuteènosti osoba oprávnìná k odbìru vzorkù odpadù vždy ve spolupráci s pøíslušnou laboratoøí.

Pokud není možno použít postup pro pøípravu výluhu v souladu s metodickým pokynem k hodnocení vyluhovatelnosti
odpadù /16/, mùže postup pøípravy výluhu (pro hodnocení nebezpeèné vlastnosti H14 Ekotoxicita) stanovit pøíslušná
laboratoø ve spolupráci s povìøenou osobou. Tyto skuteènosti musí být uvedeny v Protokolu o zkoušce.

2.2  Použité podklady

2.2.1  Související právní pøedpisy

Zákon è.185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. /1/

Vyhláška Ministerstva životního prostøedí a Ministerstva zdravotnictví è. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpeèných
vlastností odpadù. /2/

Vyhláška Ministerstva životního prostøedí è. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadù, Seznam nebezpeèných
odpadù a seznamy odpadù a státù pro úèely vývozu, dovozu a tranzitu odpadù a postup pøi udìlování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadù (Katalog odpadù). /3/

Vyhláška Ministerstva životního prostøedí è. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. /4/

Zákon è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon). /5/

Zákon è. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pøípravcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. /6/

2.2.2 Související technické normy

Mimo normy citované v souvisejících právních pøedpisech jde zejména o normy

ÈSN 018003 Zásady pro bezpeènou práci v chemických laboratoøích. /7/

ÈSN 015110 Vzorkování materiálù. Základní ustanovení. /8/

ÈSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické úèely. Specifikace a zkušební metody./9/ 

ÈSN ISO 11465 Kvalita pùdy. Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti pùdy. Gravime-
trická metoda. /10/

ÈSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. Odbìr vzorkù. Èást 3: Pokyny pro konzervaci vzorkù a manipulaci s nimi. /11/

ÈSN 83 0905 Ochrana vody pøed zneèištìním ze skládek. /12/

ÈSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)
- Zkouška akutní toxicity. /13/ 

ÈSN EN 28692 Jakost vod – Zkouška inhibice rùstu sladkovodních øas Scenedesmus subspicatus a Selena-
strum capricornutum (ISO 8692:1989). /14/

ÈSN EN ISO 7346-2 Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Èást 2: Obnovovací metoda. /15/

2.2.3 Ostatní 

Metodický pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadù. Vìstník MŽP, roèník XII, èástka 12, prosinec 2002. /16/

Metodický návod ke stanovení ekotoxicity odpadù. Zpravodaj MŽP, èíslo 12, prosinec 1998. /17/

Metodický pokyn Ministerstva životního prostøedí Vzorkování odpadù. Vìstník MŽP, roèník XI, èástka 5, kvìten
2001. /18/

Máchová, J., Svobodová, Z., Vykusová, B.: Ekotoxikologické hodnocení výluhù tuhých prùmyslových odpadù. Výz-
kumný ústav rybáøský a hydrobiologický, Vodòany, 1994. /19/
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2.3  Seznam použitých zkratek

EN Evropská norma

ÈSN Èeská technická norma

ISO Mezinárodní norma (Mezinárodní organizace pro normalizaci)

EC 50 koncentrace vodného výluhu odpadu, která zpùsobí 50% inhibici pohyblivosti (imobilizaci) perlooèek
ve srovnání s kontrolou v podmínkách urèených jednotlivými metodikami testù (v ml.l-1)

IC 50 koncentrace vodného výluhu odpadu, která zpùsobí 50% inhibici  hustoty bunìk øas, rùstové rychlosti øas
nebo rùstu koøene semen Sinapis alba ve srovnání s kontrolou v podmínkách urèených jednotlivými meto-
dikami testù v [ml.l-1]

LC 50 koncentrace vodného výluhu odpadu, pøi které uhyne 50 % zkušebních organismù v podmínkách urèených
jednotlivými metodikami zkoušek v [ml.l-1]

MŽP Ministerstvo životního prostøedí

MZ Ministerstvo zdravotnictví

2.4 Termíny a definice

Termíny a jejich definice používané pro úèely tohoto metodického pokynu jsou pøevážnì pøevzaty ze souvisejících
právních pøedpisù a technických norem. Pro potøeby metodického pokynu jsou nìkteré z nich blíže vysvìtleny.

Ekotoxicita – vlastnost odpadu, pøedstavující akutní èi pozdní nebezpeèí pro jednu nebo více složek životního pro-
støedí. Jde o ukazatel sloužící k zaøazení odpadu do tøídy vyluhovatelnosti podle vyhlášky è. 383/2001 Sb. /4/ a k hod-
nocení nebezpeèné vlastnosti odpadu H14 Ekotoxicita ve smyslu vyhlášky è. 376/2001 Sb. /2/.

Vodný výluh odpadu – roztok, který je pøipraven ze vzorku odpadu dle stanoveného postupu vyluhování odpadù
ve vodì; roztok získaný postupem podle metodického pokynu k hodnocení vyluhovatelnosti odpadù /16/ nebo kapalný
odpad na bázi vody použitý ke stanovení ekotoxicity odpadu.

Výluhové tøídy – tøídy vyluhovatelnosti odpadù vodou, tj. množiny limitních hodnot ukazatelù vybraných chemic-
kých látek (škodlivin) uvolnìných do prvního vodného výluhu. Limitní hodnoty pøedstavují nejvyšší pøípustné hodnoty
koncentrací tìchto látek pro jednotlivé tøídy vyluhovatelnosti. Výjimku tvoøí ukazatel „ekotoxicita“ - blíže viz kapitola
4 tohoto metodického pokynu.

Voda – destilovaná, demineralizovaná nebo deionizovaná voda odpovídající 3. stupni jakosti podle ÈSN ISO 3696 /9/.
Použití demineralizované vody se vyluèuje v pøípadì, že se k její pøípravì používá lokální zdroj vody, kde není zaruèena
jakost vody po stránce mikrobiologické. Voda nesmí obsahovat chlór ani jiné toxické látky (stopové koncentrace kovù,
pesticidù, amoniaku apod.). 

Øedící voda – normalizovaným postupem pøipravený roztok solí ve vodì /13/, /14/, /15/.

Vodný výluh (testovaný*) roztok) - vodný výluh odpadu obohacený zásobními roztoky a v pøípadì potøeby øedìný
øedící vodou na zvolenou koncentraci, pøipravený pro testy ekotoxicity.

Testovací*) organismus – organismus, který je za konstantních podmínek, urèených jednotlivými metodikami testù
akutní toxicity a inhibice rùstu, vystaven pùsobení vodného výluhu.

Úvodní test*) - test sloužící pro odhad ekotoxicity neøedìného vodného výluhu (testovaného roztoku) na testovací
organismus.

Pøedbìžný test*) - test sloužící k vyhledání intervalu koncentrací øedìného vodného výluhu (testovaného roztoku) pro
provedení základního testu ekotoxicity.

Základní test*) - test sloužící ke stanovení hodnoty LC (EC, IC) 50.

Ovìøovací test*) - ovìøuje, že neøedìný vodný výluh (testovaný roztok) nevykazuje toxické úèinky na pøedepsaných
testovacích organismech.

Kontrola – testování*) organismù v prostøedí øedící vody bez pøídavku vodného výluhu odpadu za stejných  podmí-
nek jako probíhá test (úvodní, pøedbìžný, základní, ovìøovací), pro nìjž je kontrola využívána. 

Mortalita – toxický úèinek vodného výluhu (testovaného roztoku), který se projeví smrtí testovacího organismu.

Inhibice pohyblivosti (imobilizace) - toxický úèinek vodného výluhu (testovaného roztoku), který se projeví
neschopností prostorového pohybu testovacího organismu specifikovaného normou ÈSN EN ISO 6341 /13/.

Inhibice rùstu – toxický úèinek vodného výluhu (testovaného roztoku), který se projeví snížením hodnot parametrù, spe-
cifikovaných normou ÈSN EN 28692 /14/, èi metodikou uvedenou v pøíloze è. 1 tohoto pokynu, ve srovnání s kontrolou.

Stimulace rùstu – toxický úèinek vodného výluhu (testovaného roztoku), který se projeví zvýšením hodnot parametrù,
specifikovaných normou ÈSN EN 28692 /14/, èi metodikou uvedenou v pøíloze è. 1 tohoto pokynu, ve srovnání s kontrolou.

Pevný odpad – odpad, který si jako celek a nebo jako jeho jednotlivé èásti (napø. pevný sypký odpad) uchovává svùj
tvar a objem za normálních atmosférických podmínek.
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Kapalný odpad – odpad ve skupenství kapalném, který za normálních atmosférických podmínek po umístìní
do nádoby vytvoøí hladinu a po opuštìní nádoby si nezachová tvar nádoby (pøièemž nejde o pevný sypký odpad). 

Kal – smìs kapalin a pevných èástic (smìs kapalných a pevných odpadù oddìlených z rùzných typù kapalin jako výsle-
dek pøírodních nebo umìlých procesù). V pøípadì pochybností, zda kal sedimentací uvolòuje kapalnou fázi, se postupuje
podle následujícího návodu: Kal se umístí do sklenìné válcovité nádoby o prùmìru vìtším než 30 mm (napø. odmìrný válec)
tak, že jeho vrstva v nádobì je vyšší než 10 cm. Nádoba se ponechá stát otevøená pøi teplotì okolí 5 – 25 oC a tlaku odpoví-
dajícím atmosférickému tlaku po dobu jedné hodiny. Pokud za popsaných podmínek dojde k vizuálnì sledovatelnému oddì-
lení kapalné a pevné fáze v nádobì, je kal považován za odpad, který sedimentací uvolòuje kapalnou fázi.

Povìøená osoba – právnická osoba nebo fyzická osoba povìøená MŽP nebo MZ k hodnocení pøíslušných nebezpeè-
ných vlastností odpadù. Povìøená osoba je osobou oprávnìnou k odbìru vzorkù odpadu pro hodnocení jejich nebezpeè-
ných vlastností (viz § 5, odst. 4 vyhlášky è. 376/2001 Sb. /2/).

Osoba oprávnìná k odbìru vzorkù odpadù

• odstraòovaných uložením na skládky odpadù a/nebo využívaných pøi rekultivaci skládek nebo umístìním do pod-
zemních prostor a na povrch terénu – osoba, která splòuje požadavek pøílohy è. 4 k vyhlášce è. 383/2001 Sb. /4/,
je osobou proškolenou a pøezkoušenou k odbìru vzorkù odpadù,

• pro hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù – osoba, která splòuje požadavek § 5, odst. 4 vyhlášky è. 376/2001
Sb. /2/, je osobou, která absolvovala školení pro hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù, jehož náplò schválilo
MŽP nebo MZ.

*) termín test, testování, testovací, testovaný je identický s termínem zkouška, zkoušení, zkušební, zkoušený, jak jsou užívány v technických normách

3. Postup stanovení ekotoxicity odpadù

3.1 Princip postupu

Ekotoxicita se stanovuje pomocí testù akutní toxicity, kterým je podroben vodný výluh (testovaný roztok). Testy
se provádìjí podle schématu uvedeného v pøíloze è. 3 tohoto pokynu na zástupcích ryb, zooplanktonu, fytoplanktonu
a vyšších rostlin, uvedených v definici nebezpeèné vlastnosti H14 Ekotoxicita v pøíloze è. 1 vyhlášky è. 376/2001 Sb. /2/.
Testované organismy reprezentují dùležité èlánky ekosystémù s možnou rozdílnou  citlivostí  k rùzným látkám obsaže-
ným v odpadu a uvolnìným do vodného výluhu odpadu. Pro stanovení ekotoxicity jsou rozhodující výsledky testu nej-
citlivìji reagujícího organismu.

Testy akutní toxicity se provádìjí podle aktuálnì platných ÈSN Jakost vod, uvedených v bodì 7 pøílohy è. 3 k vyhlášce
è. 376/2001 Sb. /2/ (ÈSN EN ISO 6341 /13/, ÈSN EN 28692 /14/, ÈSN EN ISO 7346-2 /15/). Pro semena Sinapis alba
tento pokyn uvádí v pøíloze è. 1 zvláštní postup stanovení.

3.2  Odbìr, úprava a uchovávání vzorkù

Odbìr a úprava vzorkù odpadù se øídí zásadami uvedenými v metodickém pokynu ke vzorkování odpadù /18/
a v metodickém pokynu k hodnocení vyluhovatelnosti odpadù /16/. Z dùvodu vìtší èasové nároènosti ekotoxikologic-
kých testù a potøeby uchovávání vzorkù pro pøípadné ovìøení výsledkù stanovení ekotoxicity se prodlužuje doba jejich
skladování na dobu nezbytnì nutnou pro možné opakování testù. Vzorky se uchovávají v tìsnì uzavøených nádobách,
v temnu, pøi teplotì do 4 °C.

3.3  Pøíprava vodného výluhu odpadu pro testy ekotoxicity

Vodný výluh odpadu se pøipraví ve shodì s vyhlášky è. 383/2001 Sb., pøílohou è. 4 /4/ a s postupem uvedeným v meto-
dického pokynu k hodnocení vyluhovatelnosti odpadù /16/. Z dùvodu možné nestálosti složení vodného výluhu odpadu
v delším èasovém období se pro testy ekotoxicity pøipraví vždy jen takové jeho množství, které bude spotøebováno. Pro
nové èi opakované testy se pøipravuje vždy èerstvý vodný výluh odpadu.

K loužení odpadu se používá destilovaná voda. Pro vylouèení možného negativního vlivu nízkého osmotického tlaku
destilované vody na testovací organismy je nutné pøed zahájením testù potøebné množství vodného výluhu odpadu obo-
hatit solemi pomocí zásobních roztokù.

Pøi pøípravì øedící vody pro testy na jednotlivých testovacích organismech se do vody dávkuje stejné množství zásob-
ních roztokù stejným postupem jak je popsáno pro úpravu vodného výluhu odpadu pro testy na jednotlivých testovacích
organismech. 

3.3.1  Úprava vodného výluhu odpadu pro testy na akvarijních rybách, perlooèkách a semenech

Pro pøípravu vodného výluhu (testovaného roztoku) se používají následující zásobní roztoky solí, jejichž koneèné kon-
centrace odpovídají požadavkùm ÈSN EN ISO 7346-2 /15/ a ÈSN EN ISO 6341 /13/: 

Zásobní roztok è. 1: 117,6 g CaCl2.2H2O se rozpustí ve vodì a roztok se doplní vodou na objem 1 litru.

Zásobní roztok è. 2: 49,3 g MgSO4.7H2O se rozpustí ve vodì a roztok se doplní vodou na objem 1 litru.

Zásobní roztok è. 3: 25,9 g NaHCO3 se rozpustí ve vodì a roztok se doplní vodou na objem l litru.

Zásobní roztok è. 4: 2,3 g KCl se rozpustí ve vodì a roztok se doplní vodou na objem 1 litru.
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Vodný výluh odpadu se uvedenými ètyømi zásobními roztoky obohacuje následujícím zpùsobem. Odmìrná nádoba
potøebného objemu se èásteènì naplní vodným výluhem odpadu, poté se do ní dávkuje po 2,5 ml každého z výše uve-
dených zásobních roztokù na 1 litr požadovaného objemu vodného výluhu (testovaného roztoku) a na tento požadovaný
objem se nádoba doplní vodným výluhem odpadu. Vodný výluh (testovaný roztok) je tøeba pøed každým použitím
dùkladnì protøepat, aby byla zaruèena jeho homogenita.

3.3.2  Úprava vodného výluhu odpadu pro test na zelených øasách

Pro úpravu vodného výluhu odpadu se používají následující zásobní roztoky solí, jejichž koneèné koncentrace odpo-
vídají požadavkùm ÈSN EN 28692 /14/:

Zásobní roztok è. 1 –  živiny (navážky na l litr zásobního roztoku): 

MgCl2.6H2O . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2 g

NH4Cl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 g

CaCl2.2H2O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 g

MgSO4.7H2O  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 g

KH2PO4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,16 g

Zásobní roztok è. 2 – Fe-EDTA (navážky na l litr zásobního roztoku):

FeCl3.6H2O  . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 mg

Na2EDTA.2H2O*)  . . . . . . . . . . . .100 mg

*) sodná sùl kyseliny ethylendiamintetraoctové

Zásobní roztok è. 3 – stopové prvky (navážky na l litr zásobního roztoku):

H3BO3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 mg

MnCl2.4H2O  . . . . . . . . . . . . . . . .415 mg

ZnCl2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 mg

CoCl2.6H2O . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 mg

CuCl2.2H2O . . . . . . . . . . . . . . . . .0,01 mg

Na2MoO4.2H2O  . . . . . . . . . . . . . . . .7 mg

Zásobní roztok è. 4 – NaHCO3 (navážka na l litr zásobního roztoku):

NaHCO3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 g

Navážky chemikálií pro jednotlivé zásobní roztoky se rozpustí ve vodì a roztoky se doplní do 1 litru vodou. Zásobní
roztoky è. 1 – 3 se sterilizují membránovou filtrací (prùmìr pórù 0,2 µm) nebo v autoklávu (120 °C, 15 min.). Roztok
è. 4 se nesterilizuje v autoklávu, ale pouze filtrací pøes membránový filtr. Po sterilizaci se roztoky skladují ve tmì pøi
teplotì 4 °C.

Vodný výluh odpadu se obohacuje uvedenými ètyømi zásobními roztoky následujícím zpùsobem. Odmìrná nádoba
potøebného objemu se èásteènì naplní vodným výluhem odpadu, poté se do ní dávkuje 10 ml zásobního roztoku è. 1 a po
1 ml zásobních roztokù è. 2, 3, a 4 na 1 litr požadovaného objemu vodného výluhu (testovaného roztoku) a na tento poža-
dovaný objem se nádoba doplní vodným výluhem odpadu. Vodný výluh (testovaný roztok) je tøeba pøed každým použi-
tím dùkladnì protøepat, aby byla zaruèena jeho homogenita.

3.4  Metodiky testù ekotoxicity

Testy ekotoxicity vodného výluhu (testovaného roztoku) se provádìjí na všech testovacích organismech postupem, jak
je znázornìn na obr. 1 – Postupový diagram testù ekotoxicity. 
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Testy ekotoxicity se zahajují úvodním testem. Úvodnímu testu je vystaven testovaný roztok pøipravený z neøedìného
vodného výluhu odpadu. Do testu se nasazují organismy v poètech, odpovídajících požadavkùm pro pøedbìžné testy
daným metodikami pro jednotlivé testovací organismy. Ovìøovací testy se provádìjí s nejménì trojnásobným množstvím
organismù proti poètùm organismù požadovaným pøi základních testech.  

Projeví-li se v prùbìhu úvodního testu toxický úèinek pro > 50 % testovacích organismù, provede se pøedbìžný test
s využitím vhodnì zvolené škály koncentrací vodného výluhu. Za vhodnì zvolenou koncentraèní øadu vodného výluhu
pro pøedbìžný test se považuje øada zahrnující koncentrace s toxickým úèinkem pro 0 – 100 % testovaných organismù.
Základní test se naplánuje na základì výsledkù pøedbìžného testu. 

Vyplyne-li z výsledkù pøedbìžného testu, že základním testem nebude možno stanovit  hodnotu LC (EC, IC) 50, pro-
vede se ovìøovací test. V ostatních pøípadech slouží výsledky pøedbìžného testu pro stanovení rozsahu koncentrací pro
test základní. 

V každém testu se nasazuje rovnìž kontrola s poètem organismù, odpovídajícím metodice daného testu.

Zaøazení odpadu do výluhové tøídy nebo kategorie na základì výsledkù ekotoxikologických testù se pak provede podle
postupu uvedeného v kapitole 4 tohoto metodického pokynu.

Obr. 1 – Postupový diagram testů ekotoxicity 
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3.4.1  Test na akvarijních rybách

Test se provádí na akvarijní rybì živorodce duhové (Poecilia reticulata) podle 

ÈSN EN ISO 7346-2 /15/ s expozièní dobou 96 hod. Perioda výmìny roztokù je 48 hod. 

Poznámka 1: Pro pøedbìžný test platí podmínky orientaèní zkoušky, specifikované v technické normì /15/.  

Poznámka 2: Pøi testování vodného výluhu odpadu je výsledek LC 50 uvádìn v ml vodného výluhu odpadu pøítom-
ného v 1 l vodného výluhu (testovaného roztoku), tj. v [ml.l-1].

3.4.2  Test na perlooèkách 

Test se provádí na korýši z podtøídy lupenonožcù, perlooèce (Daphnia magna) podle ÈSN EN ISO 6341 /13/ s expo-
zièní dobou 48 hod. 

Poznámka 3: Pro základní test platí podmínky vlastní zkoušky, specifikované v technické normì /13/.

Poznámka 4: Pøi testování vodného výluhu odpadu je výsledek EC 50 uvádìn v ml vodného výluhu odpadu pøítom-
ného v 1 l vodného výluhu (testovaného roztoku), tj. v [ml.l-1].

3.4.3  Test na sladkovodních øasách 

Test se provádí na zelené øase (Raphidocellis subcapitata nebo Scenedesmus subspicatus) podle ÈSN EN 28692 /14/
s expozièní dobou 72 hod.

Poznámka 5: Pro stanovení IC 50 platí postupy stanovení ErC50 a EbC50, specifikované v technické normì /14/.

Poznámka 6: Pøi testování vodného výluhu odpadu je výsledek IC 50 uvádìn v ml vodného výluhu odpadu pøítom-
ného v 1 l vodného výluhu (testovaného roztoku), tj. v [ml.l-1].

3.4.4  Test na semenech vyšších rostlin 

Test se provádí podle postupu, uvedeného v pøíloze è. 1 tohoto metodického pokynu na semenech hoøèice bílé
(Sinapis alba) s expozièní dobou 72 hod. 

Poznámka 7: Pøi testování vodného výluhu odpadù je výsledek IC 50 uvádìn v ml vodného výluhu odpadu pøítom-
ného v 1 l vodného výluhu (testovaného roztoku), tj. v [ml.l-1].

4. Zaøazení odpadù do tøíd vyluhovatelnosti

K zaøazení odpadù do tøíd vyluhovatelnosti podle vyhlášky è. 383/2001 Sb. /4/ slouží výsledky testù ekotoxicity
na urèených testovacích organismech. 

Pro jednotlivé tøídy vyluhovatelnosti jsou stanoveny následující limitní hodnoty:

4.1  Tøída vyluhovatelnosti I

Do této tøídy vyluhovatelnosti jsou zaøazovány odpady, jejichž neøedìné vodné výluhy vykazují v testech akutní toxi-
city negativní výsledky (toxický úèinek se neprojeví v míøe, která je stanovena jako limitní).

Výsledek testu je negativní, jsou-li splnìna následující kritéria:

1. V ovìøovacím testu s neøedìným vodným výluhem na rybách nevykazují ryby žádné výrazné zmìny v chování
ve  srovnání s kontrolou a bìhem testu neuhyne žádná ryba.

2. V ovìøovacím testu s neøedìným vodným výluhem na perlooèkách zjištìné procento imobilizace nepøesáhne 10 %
ve srovnání s kontrolou (v kontrole nesmí dojít k imobilizaci více než 10 % perlooèek).

3. V ovìøovacím testu s neøedìným vodným výluhem na øasách se neprokáže inhibice rùstu vìtší než 30 % a ani sti-
mulace  rùstu vìtší než 30 % ve srovnání s kontrolou.
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Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

Ekotoxicita bez jednotky 

Negativní 

(LC(EC,IC) 50 nelze

stanovit, výsledek testu je 

negativní)

(LC(EC, IC) 50 nelze
stanovit, výsledek testu je

negativní)



4. V ovìøovacím testu s neøedìným vodným výluhem na semenech hoøèice bílé se neprokáže inhibice rùstu vìtší než
30 % a ani stimulace rùstu vìtší než 30 % ve srovnání s kontrolou. 

4.2 Tøída vyluhovatelnosti II

Do této tøídy vyluhovatelnosti se zaøazují odpady, jejichž vodné výluhy v testech akutní toxicity pro nejcitlivìji rea-
gující testovací organismus vykazují hodnotu LC (EC, IC) 50 > 100 ml.l-1. Do této tøídy rovnìž náleží odpady, u nichž
výsledky testù s neøedìnými vodnými výluhy pøekraèují kritérium pro hodnocení negativní, avšak nelze ještì stanovit
LC (EC, IC) 50.

4.3  Tøída vyluhovatelnosti III

*) hodnota doplòuje znìní vyhlášky è. 383/2001 Sb. /4/

Do této tøídy vyluhovatelnosti se zaøazují odpady, jejichž vodné výluhy v testech akutní toxicity pro nejcitlivìji rea-
gující testovací organismus vykazují hodnotu LC (EC, IC) 50 > 10 ml.l-1.

5.  Potvrzení nebo vylouèení ekotoxicity jako nebezpeèné vlastnosti

Pro potvrzení nebo vylouèení ekotoxicity jako nebezpeèné vlastnosti H14 Ekotoxicita ve smyslu vyhlášky è. 376/2001
Sb. /2/, se vychází z definice této vlastnosti uvedené v pøíloze è. 1 k citované vyhlášce. Nebezpeènou vlastnost H14 Eko-
toxicita mají odpady, jejichž vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní toxicity alespoò pro jeden z testovacích orga-
nismù pøi urèené dobì pùsobení  na testovací organismus:

a) Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba pùsobení 96 hod.)

b) Daphnia magna (doba pùsobení 48 hod.)

c) Raphidocellis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus (doba pùsobení 72 hod.)

d) semeno Sinapis alba (doba pùsobení 72 hod.)

tyto hodnoty: LC (EC, IC) 50 < 10 ml.l-1.

6. Dokumentace a interpretace výsledkù

Mimo pøedepsané dokumenty související s odbìrem a úpravou vzorku testovaného odpadu, s pøípravou výluhu
a s vlastními testy ekotoxicity (plán odbìru vzorkù, protokol o odbìru vzorku, protokol o zkoušce) je zejména doporu-
èeno dùslednì dokumentovat všechny odchylky od standardních postupù odbìru vzorkù, pøípravy vodného výluhu
a testù ekotoxicity v rámci pøíslušných protokolù, aby byla pokud možno zaruèena opakovatelnost všech procesù. 

Pøi interpretaci výsledkù testù ekotoxicity je pøi zaøazování odpadu do skupiny vyluhovatelnosti a pøi hodnocení
nebezpeèné vlastnosti H14 Ekotoxicita doporuèeno využívat postup popsaný v metodickém pokynu pro hodnocení vylu-
hovatelnosti odpadù /16/.

PØÍLOHA è. 1

Test na semenech hoøèice bílé (Sinapis alba)

Postup vychází z práce Ekotoxikologické hodnocení výluhù tuhých prùmyslových odpadù /19/.

1.  Pøedmìt testu: 

Stanovení toxického úèinku látek obsažených ve vodném výluhu na klíèivost semen a rùst koøene v poèáteèních sta-
diích vývoje rostliny.

2.  Seznam použitých zkratek a znaèek

Vysvìtlení použitých znaèek a zkratek je uvedeno v kapitole 2.3  tohoto metodického pokynu.

3.  Termíny a definice

Vysvìtlení použitých termínù a definic je uvedeno v kapitole 2.4 tohoto metodického pokynu.

4.  Testovací organismus a potøebné chemikálie

4.1  Testovací organismus: testovacím organismem jsou semena hoøèice bílé (Sinapis alba) s klíèivostí minimálnì 90 %, støední veli-
kosti (1,5 až 2,5 mm), okrovì žlutá.

4.2  Voda: k pøípravì øedící vody, zásobních roztokù a vodného výluhu  se používá voda v souladu s požadavky uve-
denými v kapitole 2.4 tohoto metodického pokynu. 
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4.3  Chemikálie: 

CaCl2 (p.a.)

MgSO4.7H2O (p.a.)

NaHCO3 (p.a.)

KCl (p.a.)

4.4  Øedící voda: smìs zásobních roztokù a vody svým složením odpovídá požadavkùm ÈSN EN ISO 7346-2 /15/
a ÈSN EN ISO 6341 /13/. Postup pro pøípravu zásobních roztokù je uveden v kapitole 3.3.1 tohoto metodického pokynu.

4.5  Pomùcky a zaøízení: Petriho misky o prùmìru 120 až 140 mm, filtraèní papír vìtší pórovitosti, pinzeta, pipety,
odmìrné baòky, milimetrové mìøítko, nùžky, termostat pro teplotu 20 °C.

5.  Podmínky testu

Teplota: 20 + 2 oC.

Množství vodného výluhu (testovaného roztoku): 10 ml na každou Petriho misku.

Poèet testovacích jedincù: 30 semen na každé Petriho misce.

Délka expozice: 72 hodin.

Ostatní podmínky: bez osvìtlení.

6.  Pracovní postup

6.1 Úvodní test

Test se provádí s neøedìným vodným výluhem (testovacím roztokem pøipraveným z vodného výluhu odpadu oboha-
cením solemi – viz kapitola 3.3.1 tohoto metodického pokynu). Z filtraèního papíru se vystøihnou kruhy podle velikosti
dna použitých Petriho misek. Ty se vloží na dna Petriho misek a nasytí se 10 ml vodného výluhu nebo øedící vody (kon-
trola). Na navlhèené filtraèní papíry se pinzetou rovnomìrnì rozmístí po 30 semenech. Takto pøipravené Petriho misky
se umístí do termostatu s teplotou 20 oC bez pøístupu svìtla. Po 72 hodinách se zmìøí a zaznamená délka všech koøenù
semen testovaných ve výluhu i nasazených v kontrole.

6.2  Pøedbìžný test 

Test se provádí v širokém rozsahu koncentrací vodného výluhu (napø. 1, 10, 100, 500 ml.l-1 a neøedìný výluh). K øedìní
vodného výluhu se použije øedící voda. Do misek se za podmínek odpovídajících úvodnímu testu nasazuje 30 semen.

6.3  Základní test 

Na základì výsledku pøedbìžného testu se pøipraví vhodná koncentraèní øada vodného výluhu (pìt èi více koncent-
rací). Pro testování každé koncentrace a pro pøíslušnou kontrolu se použije 60 semen (ve dvou Petriho miskách). Pra-
covní postup je analogický s postupem pro úvodní test.

6.4 Ovìøovací test

Tento test se provádí s neøedìným vodným výluhem za podmínek stejných jako u úvodního testu. Do vodného výluhu
a do kontroly se nasazuje 90 semen (ve tøech Petriho miskách).

6.5  Vyhodnocení testù

Základním sledovaným parametrem pro hodnocení testu je prùmìrná délka koøene. Hodnota stanovená v neøedìném
vodném výluhu èi testovaných koncentracích vodného výluhu se porovnává s kontrolou a vypoèítává se procento inhi-
bice (zkrácení) èi stimulace (prodloužení koøene). V protokolu o testu se uvádí rovnìž poèet nevyklíèených semen.
Do aritmetického prùmìru se tato semena zapoèítávají jako semena s nulovou délkou koøene. Jestliže semeno vyklíèí,
ale nevytvoøí koøínek, zapoèítává se tato hodnota do aritmetického prùmìru rovnìž jako nulová. V testech s více než 30
semeny na testovanou koncentraci vodného výluhu a kontrolu, kdy se nasazují semena do více Petriho misek, nemá být
variabilita výsledkù v jednotlivých miskách u pøíslušného roztoku vìtší než 30 %.

Stanovení hodnoty IC 50 se provede pomocí probitové metody nebo vhodným vyhodnocovacím programem  za pou-
žití výpoèetní techniky.

6.6 Test klíèivosti a rùstu koøene na standardu

Doporuèuje se prùbìžnì ovìøovat správnost postupu a kvality semen pomocí testu provedeného na standardu
K2Cr2O7. Testy se standardy se provádìjí za stejných podmínek a vyhodnocují stejným zpùsobem jako základní testy
(hodnoty koncentrací standardu se uvádìjí v mg.l-1). Podle dosavadních zkušeností se hodnoty IC 50 pohybují v rozmezí: 

Tabulka rozmezí 72 IC 50 (pøi expozici 72 hod.)
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7.  Platnost testu

Výsledky testù se považují za platné, jestliže jsou splnìny následující požadavky:

a) klíèivost semen v kontrole je nejménì 90 %,

b) stanovená hodnota 72 IC 50 standardu dichromanu draselného (K2Cr2O7) pro testovaná semena je v rozmezí
uvedeném v kapitole 6.6 této pøílohy.

PØÍLOHA è. 2
(informativní)

Parametry pro udržování a chov živorodky duhové (Poecilia reticulata Peters. - Teleostei, Poeciliidae) /19/

K testùm se používají ryby chované v souladu se zákonem è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a vyhláškou Ministerstva zemìdìlství è. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvíøat. Živo-
rodky se chovají v akváriích o objemu nad 10 litrù pøi teplotì vody 20 až 25 °C; teplota nesmí dlouhodobì poklesnout
pod 16 °C. Voda v akváriích se mírnì provzdušòuje. Sameèci se zøetelnì odlišují od samièek. Oplozená samièka je
nápadná zvìtšeným bøíškem, na jehož bocích a na spodku se v blízkosti øitní ploutve nachází tmavì zbarvená skvrna bøe-
zosti – zárodeèná skvrna. Samièky rodí podle vìku a zdravotního stavu 10 až 50 mláïat. Doba bøezosti trvá v prùmìru
ètyøi týdny pøi teplotì vody 25 °C. Samièka vypuzuje z tìla jikry s úplnì vyvinutými mláïaty, která ihned po vypuštìní
z tìla matky protrhnou blánu jikry, plavou a jsou schopna pøijímat i vìtší potravu. Pro zdárný vývoj však potøebují
i potravu rostlinnou. Plùdek je možno krmit jak živou potravou (nitìnky, perlooèky), tak i vhodnou krmnou smìsí.
Potrava nesmí být jednotvárná, doporuèuje se pøevaha živé potravy. Dospìlé páry se chovají v oddìlených nádržích.
Vzhledem k tomu, že páøení mùže nastat již u velmi mladých jedincù, je nutné oddìlit samce od samic co nejdøíve
a ponechat obì pohlaví do doby øádného vzrùstu oddìlené. Rybky pohlavnì dospívají bìhem tøí až ètyø mìsícù. Oplod-
nìné samièky se znaènì zvìtšeným bøíškem a tmavou skvrnou bøezosti se oddìlují od chovu a dávají se do tzv. porod-
nic (nádoby o objemu 1 až 5 litrù s možností úkrytù pro plùdek), po porodu se ihned samièka od mláïat oddìlí a po
uplynutí dvou až tøí dnù se opìt zaøazuje do chovné nádrže. Chovné nádrže je nutno minimálnì jedenkrát týdnì zbavit
usazenin.

V Praze 18. bøezna 2003

Ing. Leoš Køenek, v. r.
øeditel odboru odpadù
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21.
SDÌLENÍ

odboru environmentálních rizik MŽP
o vydání seznamu testovacích zaøízení zaøazených do Národního programu SLP

 

1 Testovací zařízení Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 

 Adresa Pardubice – Rybitví, CZ - 532 18 Pardubice 

 Rozsah činností 1 – 5, 8 

 Datum první kontroly 5. – 6. 9. 2000 

 Datum poslední kontroly 2. – 5. 12. 2002 

 Výsledek poslední kontroly splněno 

 

2 Testovací zařízení BioTest s.r.o. 

 Adresa Výzkumná 421 CZ - 533 51 Pardubice 

 Rozsah činností 2, 3, 4, 8 

 Datum první kontroly 1. – 3. 10. 2001 

 Datum poslední kontroly 7. 1. 2002 

 Výsledek poslední kontroly splněno 

 

3 Testovací zařízení BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie 

a veterinárních léčiv a.s. 

 Adresa Pohoří-Chotouň 55, 254 99 Jílové u Prahy 

 Rozsah činností 2, 6, 9 *) 

 Datum první kontroly 28. – 30. 1. 2003 

 Datum poslední kontroly 28. – 30. 1. 2003 

 Výsledek poslední kontroly splněno 

*) Farmakokinetické studie, studie účinnosti 

 

 

Rozsah činností podle třídění OECD: 

1. Fyzikálně chemické testy 

2. Testy toxicity 

3. Mutagenita 

4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských organizmech 

5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace 

6. Stanovení residuí 

7. Studie vlivu na prostředí a přírodní ekosystém 

8. Chemické testy (analytické a klinické chemie) 

9. Ostatní studie (specifikujte) 

 

Seznam je platný k 5. březnu 2003 Ing. Karel Bláha, CSc., v. r.
øeditel odboru

SDÌLENÍ
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22.
SDÌLENÍ

odboru odpadù Ministerstva životního prostøedí o povìøení
odborného subjektu k odborným a registraèním èinnostem

V souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona è. 477/2001 Sb., o obalech, a pøí-
slušných provádìcích pøedpisù tímto Ministerstvo životního prostøedí (MŽP)

p o v ì ø u j e

Výzkumný ústav vodohospodáøský T.  G.  Masaryka,

jeho organizaèní  s ložku Centrum pro hospodaøení  s  odpady (CeHO)

Podbabská 30,  160 62 Praha 6

k zajiš�ování vedení evidence:

- odpadù a zpùsobù nakládání s nimi, zaøízení k nakládání s odpady, zaøízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona
è. 185/2001 Sb., shromažïovacích míst nebezpeèných odpadù, sbìrových míst odpadù a skladù odpadù,

- vydaných souhlasù a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona è. 185/2001 Sb.,

- roèních zpráv povinných osob o plnìní povinnosti zpìtného odbìru,

- evidenèních listù využití kalù v zemìdìlství,

- od osob zapsaných do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpìtného odbìru a využití odpadu z obalù:

1. o množství a vlastnostech obalù uvedených na trh nebo do obìhu a z toho množství vratných obalù,

2. o množství zpìtnì odebraných obalù a z toho množství vratných obalù,

3. o zpùsobu, jak bylo naloženo se zpìtnì odebranými použitými obaly.

V Praze 11. dubna 2003

Ing. Leoš Køenek, v. r.
øeditel odboru odpadù
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23.
SDÌLENÍ

odboru odpadù Ministerstva životního prostøedí
zaøazení odpadù podle vyhlášky è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù za rok 2002

1)

Odpad z mobilních (chemických) toalet 

Podle vyhlášky è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù, se pøiøazuje odpadu z toalet katalogové èíslo odpadù 20 03 04 –
Kal ze septikù a žump. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky urèit pùvodce na základì vylouèení nebo potvrzení
nebezpeèných vlastností povìøenou osobou.

2)

Pleny z domova dùchodcù, ústavu sociální péèe a podobných zaøízení 

Podle vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù, se použitým plenám pøiøazuje katalogové èíslo 18 01 04 –
Odpady, na jejichž sbìr a odstraòování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (napø. obvazy,
sádrové obvazy, prádlo, odìvy na jedno použití, pleny) nebo èíslo 18 01 03* - Odpady, na jejichž sbìr a odstraòování
jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Kategorii a druh odpadu jsou pùvodci odpadu povinni
pøiøazovat podle § 16, písm. a) zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, na základì skuteèných vlastností odpadu a vylou-
èení nebo potvrzení nebezpeèných vlastností povìøenou osobou.

Pøi každém nakládání s odpady je nutné posuzovat míru rizika odpadu, což musí být zahrnuto ve vhodném shromažïo-
vání, sbìru, transportu a vlastním odstranìní. Obecná pravidla jsou dána vyhláškou è. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s odpady. Každé zaøízení musí vypracovat podrobný popis nakládání v provozním øádu vèetnì zhodnocení míry rizik
jednotlivých krokù a provedení opatøení na jejich minimalizaci. Zpùsob hodnocení nebezpeèné vlastnosti infekènosti je
velmi problematický a podle metod, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností a shrnutí poznatkù Svìtové zdravotnické
organizace (WHO), se vždy hodnotí podle místa vzniku, potenciálního rizika a množství rizikového odpadu.

Obdobná je i situace uvedená v našich zákonech. Proto je zaøazení použitých plen do nebezpeèných odpadù zcela
oprávnìné z hlediska nutnosti nakládat s tímto odpadem specifickým zpùsobem a to pøedevším z hlediska ochrany zdraví
pracovníkù manipulujících s odpadem a následnì z hlediska ochrany veøejného zdraví. 

Není však nikde uveden zpùsob ani hodnocení rizik pøi manipulaci s použitými plenami a jejich následné odstranìní.
Rozhodující pro hodnocení rizika pøi spalování tohoto typu odpadu není infekènost, resp. jejich kontaminace, pro kte-
rou jsou zaøazeny do kategorie „N“, ale chemické složení plen a inkontinentních pomùcek. Z tìchto dùvodù není
nezbytné, aby byly spalovány ve spalovnách nebezpeèných odpadù, pokud jejich chemické složení umožòuje spalování
ve spalovnách ostatních. Toto rozhodnutí je v kompetenci orgánù ochrany ovzduší.

Rozhodující pro ochranu lidí jsou bezpeèné pokyny pro nakládání s odpadem, tj. od shromažïování v místì vzniku až
po spálení, vèetnì èasových limitù. To je nutné podchytit právì ve zmínìném provozním øádu, který je nutno posoudit
pøedevším z hlediska ochrany zdraví pracujících i ochrany veøejného zdraví.

Z odborného hlediska není možno tvrdit, že odpad nemá nebezpeènou vlastnost infekènost, na druhé stranì posouzení,
v jakém typu spalovny odpad spalovat, vychází z jiného hodnocení rizika a pøedevším závisí na chemickém složení
pomùcek a technologickém zaøízení spalovny.

3)

Odpad vznikající v elektrotechnice jako odlomený zbytek plošného spoje. Vstupní suroviny jsou Sn, Pb, Cu,
voda a sklolaminát. Výstupním odpadem je Pb ve formì kovu (obdoba katalogového èísla 17 04 03, kategorie O).

Podle vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù, se odpadu pøiøazuje katalogové èíslo 16 02 15* - Nebezpeèné
složky odstranìné z vyøazených zaøízení nebo katalogové èíslo 16 02 16 – Jiné složky odstranìné z vyøazených zaøízení
neuvedené pod èíslem 16 02 15, i když se nejedná o vyøazená zaøízení, ale o zbytky z výroby. 



4)

Smìs olejù a tukù z odluèovaèù – lapaèové odpadní tuky ze stravovacích zaøízení 

Podle vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù, se odpadu z lapaèù odpadních tukù ze stravovacích zaøízení
pøiøazuje katalogové èíslo 19 08 09 – Smìs tukù a olejù z odluèovaèe tukù obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky za
pøedpokladu, že smìs skuteènì obsahuje pouze jedlé oleje a tuky. 

Lapaèové odpadní drùbeží tuky 

Tuky vzniklé v drùbežáøských závodech z porážky a zpracování kuøat po následné sterilizaci v autoklávu zaøazeny
jako 19 08 10*.

Podle vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù, se odpadu z lapaèù odpadních drùbežích tukù pøiøazuje kata-
logové èíslo 19 08 10* - Smìs tukù a olejù z odluèovaèe tukù neuvedená pod èíslem 19 08 09.

Pozn.: (V pøípadì, že smìs obsahuje pouze jedlé tuky a oleje zaøadit odpad jako 19 08 09.)

5)

Galvanický kal po stabilizaci/solidifikaci dále jinak neupravený. Nejsou známé vstupy ani výstupy.

Odpad (galvanický kal) upravený stabilizací s využitím jednoho ze zpùsobù odstraòování odpadù uvedených pod
kódem D9 se pøed uložením na skládku hodnotí zpùsobem uvedeným v pøíloze è. 12 a v pøíloze è. 4 vyhlášky
è. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Stabilizovaný galvanický kal je nutné znovu zaøadit jako jiný druh odpadu, tj. pøiøadit katalogové èíslo ze skupiny 19 03
– Stabilizované/solidifikované odpady podle vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù. Kategorii odpadu jsou
pùvodci odpadu povinni pøiøazovat ve smyslu § 16, písm. a) zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, na základì skuteèných
vlastností odpadu. Odpad bude zaøazen jako nebezpeèný (katalogové èíslo oznaèené „*“) v pøípadì, že nebudou hodno-
ceny nebezpeèné vlastnosti nebo jako odpad ostatní na základì osvìdèení vydaného osobou povìøenou k hodnocení
nebezpeèných vlastností odpadù podle § 7 zákona.

Za ukládání solidifikovaného odpadu, který byl na základì osvìdèení zaøazen pod katalogové èíslo neoznaèené „*“,
tj. jako ostatní odpad (odpad nemá žádnou nebezpeènou vlastnost), platí se základní složka poplatku dle pøílohy è. 6
zákona. Za ukládání solidifikovaného odpadu, u kterého se nepodaøilo vylouèit všechny nebezpeèné vlastnosti a byl
zaøazen pod katalogové èíslo oznaèené „*“, se platí základní i riziková složka poplatku. 

Pozn.: (Po stabilizaci solidifikací je nutné zaøadit odpad do kategorie 19 03. Dle skuteèných vlastností bude zaøazen
odpad po vylouèení nebezpeèných vlastností do následujících skupin:

19 03 05 – Stabilizovaný odpad neuvedený pod èíslem 19 03 04

19 03 07 – Solidifikovaný odpad neuvedený pod èíslem 19 03 06

pokud by nebyly vylouèeny nebezpeèné vlastnosti, zaøadí se odpad jako:

19 03 04* – Odpad hodnocený jako nebezpeèný, èásteènì stabilizovaný

19 03 06* – Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpeèný)

6) Odpad zaøazený jako 15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly tìmito látkami zneèištìné

Povinnosti pùvodcù odpadù stanovuje § 16 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a postup zaøazování odpadù podle
Katalogu odpadù stanovuje vyhláška MŽP è. 381/2001 Sb., Katalog odpadù.

V pøípadì, že se právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání, která produkuje odpad podobný komu-
nálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytøídìní
nebezpeèných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky è. 381/2001 Sb.

Kategorii a druh odpadu jsou pùvodci odpadu povinni pøiøazovat podle § 16, písm. a) zákona na základì skuteèných
vlastností odpadu a vylouèení nebo potvrzení nebezpeèných vlastností povìøenou osobou.
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Pozn.: (Pokud má pùvodce takový odpad a chce ho zaøadit dle Katalogu jako 15 01 10, musí dát návrh okresnímu
úøadu na smíchání a zaøazení odpadu. 

Musí mít souhlas okresního úøadu ke smíchání odpadu, tj. využití kódu 15 01 10. V opaèném pøípadì nutnì musí zne-
èištìné odpady jednotlivì zaøadit do skupin 15 01 01 až 15 01 04, 15 01 07 a 15 01 09.)

7)

Azbest

Povinnosti pøi nakládání s odpady z azbestu stanovuje § 35 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a pøi shromažïování
§ 5 odst. 2 písm. f) vyhlášky MŽP è. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù, se odpadu pøiøazuje katalogové èíslo 17 06 05* - Stavební mate-
riál obsahující azbest, v souladu s rozhodnutím Komise 2000/532/EC, kterým se zavádí Seznam odpadù, v platném znìní.

8)

Odpad vzniklý zametáním veøejných komunikací

Podle vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù, se tomuto odpadu pøiøazuje katalogové èíslo 20 03 03 – Ulièní
smetky v pøípadì, že vznikl v obci. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky urèit pùvodce na základì vylouèení nebo
potvrzení nebezpeèných vlastností povìøenou osobou. 

Vznikne-li takový odpad právnické osobì nebo fyzické osobì oprávnìné k podnikání na ploše obce, je tato osoba
povinna odpad zaøadit dle skuteèných vlastností odpadu dle vyhlášky è. 381/2001 Sb., Katalogu odpadù a nakládat
s odpadem ve smyslu zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pozn.: V pøípadì, že odpady vznikl obci, zaøadí se jako 20 03 03 – Ulièní smetky „O“. Pokud to bude odpad vzniklý
po havárii – 20 03 03* - Ulièní smetky „N“. Pokud vznikne tento odpad právnické osobì na ploše obce – zaøadí se odpad
podle skuteèných vlastností.

9)

Odpad právnických a fyzických osob oprávnìných k podnikání, který je podobný, shodný s komunálním odpa-
dem – odpadkové koše z šaten a denních místností zamìstnancù firem, autobusové nádraží, které provozuje sou-
kromá firma. (Tento odpad nelze zaøadit pod èíslo 20 03 01).

Povinnosti pùvodcù odpadù stanovuje § 16 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a postup zaøazování odpadù podle
Katalogu odpadù stanovuje vyhláška MŽP è. 381/2001 Sb., Katalog odpadù.

V pøípadì, že se právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání, která produkuje odpad podobný komu-
nálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytøídìní
nebezpeèných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky è. 381/2001 Sb.

Kategorii a druh odpadu jsou pùvodci odpadu povinni pøiøazovat podle § 16, písm. a) zákona na základì skuteèných
vlastností odpadu a vylouèení nebo potvrzení nebezpeèných vlastností povìøenou osobou.

10)

Použitý potravináøský olej (olej po smažení a fritování) a pevný podíl, vzniklý po filtraci tohoto oleje, který obsa-
huje hlavnì rùzné pøepálené zbytky potravin (strouhanka, maso, brambory).

Je nutné separovat olej a pevný podíl po filtraci a zaøadit jako katalogové èíslo 20 01 25 – Jedlý olej a tuk nebo 20 01 26*
- Olej a tuk neuvedený pod èíslem 20 01 25 v závislosti na nebezpeèných vlastnostech odpadu v souladu s Katalogem
odpadù.

11)

Prázdná tlaková láhev, která neobsahovala nebezpeènou výplòovou hmotu a není již urèena k opìtovnému napl-
nìní, a proto je provrtána – znehodnocena (vyøazený hasicí pøístroj s gumovou hadicí a hliníkovou koncovkou).

Pozn.: Prázdnou tlakovou nádobu, která neobsahovala nebezpeèné látky nebo výplòovou hmotu lze zaøadit dle Kata-
logu odpadù jako 15 01 04 – kovový obal.
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12)

Které odpady je možno zaøadit pod kat. è. 18 01 02 Èásti tìla a orgány vèetnì krevních vakù a krevních konzerv
(kromì èísla 18 01 03), kategorie „O“?

Pozn.: Nelze úplnì z otázky urèit, co se má pøesnì zaøadit. Subjekt by mìl sám øíci, co bude odpadem a jaké bude mít
tento odpad vlastnosti (prevence infekce).

Odpady uvedené pod 18 01 02 jsou v názvu taxativnì vyjmenovány. V pøípadì nejasností je tøeba se obrátit na MZd
nebo SZÚ v Praze.

13)

Jak chápat, že všechny odpady až na jeden ze skupiny 04 01 – Odpady z kožedìlného a kožešnického prùmyslu jsou
kategorie „O“? Dosud byly tyto odpady s obsahem Cr zaøazovány do kategorie „N“.

Vyprodukované odpady jsou zcela závislé na nebezpeèných vlastnostech odpadu a obsahu Cr a dalších nebezpeèných látek.

Katalog odpadù je pøevzatý seznam odpadù, vydaný Rozhodnutím ES a je tudíž závazný, vèetnì v nìm stanovených
kategorií. Zaøazení odpadù z podskupiny 04 01 – odpady z kožedìlného a kožešnického prùmyslu do kategorie „ostatní
odpad“ však koresponduje i s èastými námitkami pracovníkù tohoto odvìtví, kteøí uvádìli, že v tìchto odpadech je pøí-
tomen chrom s oxidaèním èíslem III (trojmocný), nikoliv VI (šestimocný), tedy nikoliv ve formì nebezpeèných látek
podle zákona è. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pøípravcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

14)

Sedimenty z øíèních tokù a vodních nádrží v zemìdìlství ve smyslu vyhlášky è. 381/2001 Sb.

Zaøadit jako 17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpeèné látky nebo 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené
pod èíslem 17 05 03.

Pozn.: Nezaøazovat pod katalogová èísla 17 05 05 ani pod 17 05 06.

15)

Lithiové baterie z mobilních telefonù

katalogové èíslo odpadù 16 06 04 – Alkalické baterie jedná-li se o èistì alkalické baterie, jinak katalogové èíslo odpadù
16 06 05 – Jiné baterie a akumulátory. 

16)

Samostatnì sbírané psí exkrementy samostatnì sbírané z veøejného prostranství

katalogové èíslo 02 01 06 – Zvíøecí trus, moè a hnùj (vèetnì zneèištìné slámy), kapalné odpady, soustøeïované oddì-
lené a zpracovávané mimo místo vzniku, kategorie „O“. V pøípadech separovaného sbìru do speciálních nádob je nutné,
v souladu se stanoviskem hygienika hl. m. Prahy è.j. HVOS/1290/4500/95 ze dne 6. prosince 1998, tento separovaný
odpad kompostovat nebo spalovat a nádoby s exkrementy vyprazdòovat minimálnì dvakrát týdnì.

Jsou-li psí exkrementy odklízeny spolu se smìsným ulièním odpadem, zaøazují se pod katalogové èíslo 20 03 03
– Ulièní smetky, kategorie „O“.

17)

Barvicí pásky do jehlièkových tiskáren, diskety, CD-ROM média, magnetické pásky (cartridge) do zálohova-
cích páskových jednotek (streamerù) 

katalogové èíslo 16 02 15* - Nebezpeèné složky odstranìné z vyøazených zaøízení nebo 16 02 16 – Jiné složky odstra-
nìné z vyøazených zaøízení neuvedené pod èíslem 16 02 15,

18)

Žárovky 

pøiøazuje katalogové èíslo 16 02 14 – Vyøazená zaøízení neuvedená pod èísly 16 02 09 až 16 02 13,

19)

Tlakové nádoby-spreje 
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katalogové èíslo 15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly tìmito látkami zneèištìné,
jedná-li se o vyprázdnìné nádoby a nebo katalogové èíslo 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léèiva neuvedená pod èíslem
18 01 08, obsahují-li inhalaèní léky, léky ve spreji s prošlou expiraèní lhùtou, kategorie „N“,

20)

Sádrové odlitky ze stomatologických laboratoøí 

katalogové èíslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sbìr a odstraòování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce (napø. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, odìvy na jedno použití, pleny),

21)

Polyethylenové kelímky ze stomatologických ordinací

katalogové èíslo 18 01 03* - Odpady, na jejichž sbìr a odstraòování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce,

22)

Prázdné zneèištìné obaly od lékù 

katalogové èíslo 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léèiva neuvedená pod èíslem 18 01 08, kategorie „N“.

23)

Èinící bøeèka obsahující chrom

katalogové èíslo 04 01 04 – Èinící bøeèka obsahující chrom. 

Kategorii odpadu jsou pùvodci odpadu povinni pøiøazovat podle § 16 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, na základì
skuteèných vlastností odpadu a vylouèení nebo potvrzení nebezpeèných vlastností.

24)

Odpady usní obsahující chrom

katalogové èíslo 04 01 08 – Odpady usní (postružiny, odøezky, prach z broušení) obsahující chrom.

Kategorii odpadu jsou pùvodci odpadu povinni pøiøazovat podle § 16 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, na základì
skuteèných vlastností odpadu a vylouèení nebo potvrzení nebezpeèných vlastností.

25)

Odpady z úpravy a apretace

katalogové èíslo 04 01 09 – Odpady z úpravy a apretace.

Kategorii odpadu jsou pùvodci odpadu povinni pøiøazovat podle § 16 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, na základì
skuteèných vlastností odpadu a vylouèení nebo potvrzení nebezpeèných vlastností.

26)

Azbestové izolace stabilizované postøikem polymerních pojiv

katalogové èíslo 17 06 01* - Izolaèní materiál s obsahem azbestu.

27)

Technologická nádoba od látek jako Na2CO3, K2SO4, (NH4)3PO4. Pùvodem z tlakových nádob.

katalogové èíslo 15 01 04 – Kovové obaly, jedná-li se o prázdné nádoby, nebo katalogové èíslo – 15 01 10* - Obaly obsa-
hující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly tìmito látkami zneèištìné, nebo katalogové èíslo 15 01 11* - Kovové obaly
obsahující nebezpeènou výplòovou hmotu (napø. azbest) vèetnì prázdných tlakových nádob, je-li nádoba pod tlakem.

Vlastní náplni se pak pøiøazuje katalogové èíslo 16 05 07* - Vyøazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsa-
hují nebezpeèné látky, kategorie nebezpeèný odpad.

28)

Likvidované hasicí prášky typu Neutrex A,B,C s obsahem (NH4)2SO4

katalogové èíslo 16 05 07* - Vyøazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpeèné látky, kategorie
nebezpeèný odpad. 



29)

Prázdná tlaková nádoba, která neobsahovala nebezpeènou výplòovou hmotu

katalogové èíslo 15 01 04 – Kovový obal, po rozebrání napø. gumových èástí.

30)

Odpady nevytvrzené epoxidové pryskyøice bez tvrdidel. Vznikne jen pøi náhodném vylití. Spoleènì s tvrdidlem
a uhlíkovým nebo skelným vláknem se používá k výrobì profilu, jako smìs pak k opravì laminátových lodí.

katalogové èíslo 08 04 09* - Odpadní lepidla a tìsnicí materiály obsahující organická rozpouštìdla nebo jiné nebez-
peèné látky.

31)

Vyøazené poèítaèové monitory nebo televize 

katalogové èíslo 16 02 13* - Vyøazená zaøízení obsahující nebezpeèné složky neuvedená pod èísly 16 02 09 až 16 02 12,
(nebezpeèné souèástky z elektrického a elektronického zaøízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v pod-
skupinì 16 06 a oznaèené jako nebezpeèné; rtu�ové pøepínaèe, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.) nebo kata-
logové èíslo 16 02 14 – Vyøazená zaøízení neuvedená pod èísly 16 02 09 až 16 02 13.

32)

Odpadu z olovìných plomb vzniklých pøi otevírání poštovních zásilek 

katalogové èíslo 16 01 18 – Neželezné kovy.

33)

Sedimenty z øíèních tokù a nádrží

katalogové èíslo 17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpeèné látky nebo 17 05 04 – Zemina a kamení neuve-
dené pod èíslem 17 05 03 na základì skuteèných vlastností odpadu a vylouèení nebo potvrzení nebezpeèných vlastností.

Ing. Leoš Køenek, v. r.
øeditel odboru odpadù
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