Povinnosti dle novely vodního zákona č. 113/2018 Sb
vodního zákona č.254/2001Sb. §38 (5) a (8)
platnost od od 1.1.2019
1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., která
mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Novela
definuje způsob udělování výjimek vodoprávním úřadem pro případy, kdy
realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo
podzemní vody, novelizuje správu poplatků a mění či zpřesňuje i další
ustanovení starších právních předpisů.
Důležitou změnou, kterou novela přináší, je nová definice pojmu odpadní voda
a způsoby likvidace odpadních vod. § 38, odst. 8 novely stanoví, že ten, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajistit
jejich odvoz na čistírnu odpadních vod a prokázat tento způsob jejich
likvidace vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí
předložením dokladu, a to zpětně za období posledních dvou kalendářních
let. K odvozu odpadních vod je oprávněn pouze provozovatel čistírny
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
---------------------------------------------------------------------------------------------paragrafové znění

§ 38
Odpadní vody
(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud
mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými
vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků
odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní
vody jsou i průsakové vody vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během
následné péče o ně, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu
organizace, a vod, které odtékají do vod důlních.

(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se
rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro
likvidaci splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.
(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací 10a),
stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.
(4) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící
vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a
nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální
vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Odpadními vodami nejsou ani
srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými
látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích 21a).
(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným
odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Kdo vypouští odpadní vody do
vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v
souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování
těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným
technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější
a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění
odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a
technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo
vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a
využití nerostného bohatství 1a), může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které
stanoví vodoprávní úřad.
(6) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v
souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru
jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který
rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a
znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření.
Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou
provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen "oprávněná

laboratoř"). Odborná způsobilost pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů
vzorků se prokazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických
požadavcích na výrobky 57), osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo
autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii 58), vztahující se na
analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků
odpadních vod.
(7) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného
pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle §
15a, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost
podle odstavce 6. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně minimální
účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech stanoví vláda
nařízením.
(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského
zákona 23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v
bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název
čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné
závadné látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro
bydlení 50), staveb pro rodinnou rekreaci 51) nebo z jednotlivých staveb poskytujících
ubytovací služby 52), vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a
činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit, pokud
není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto
zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních
vod do vod povrchových. Povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních
podle věty druhé nelze vydat bez souhlasného vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí 8), která posoudí vliv vypouštění odpadních vod na jakost podzemních
vod. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika
územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.

(10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace
vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod. Při povolování
vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vázán ukazateli vyjadřujícími stav
vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami
přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami
ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní standardy) stanovenými nařízením vlády
a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací
nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek
jejich použití, které stanoví vláda nařízením a nejlepšími dostupnými technikami 59) v
oblasti zneškodňování odpadních vod. Při povolování vypouštění odpadních vod do
vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném
útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod,
ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a
podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví
vláda nařízením.
(11) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
vodoprávní úřad
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo
podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do
životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.
(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či
normy environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie, stanoví vodoprávní úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní
limity stanovené podle odstavce 10, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich
emisní limity. Vodoprávním úřadem stanovené emisní limity nesmí být přísnější než
hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných technik v oblasti zneškodňování
odpadních vod 59). Uvedený postup platí obdobně pro případy stanovení ukazatelů
znečištění a emisních standardů stanovených nařízením vlády podle § 31, 34 a 35.
(13) Vodoprávní úřad může při povolování vypouštění odpadních vod z průmyslových
staveb a zařízení uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob
nebo chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod.

(14) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve výjimečných
případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do
provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke
zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy
odpadní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při
současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti
povrchových vod, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů
znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle
odstavce 10 nebo podle § 31.
(15) V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní
úřad.

