




Ing. Evžen Zavadil 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.  

Školení VPÚ září 2016 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 



Hodnocení vodních útvarů povrchových 
vod  
 
Data za 2010 – 2012 
 
- Ekologický stav – biologie, fyz. chem. 
ukazatele, spec. chem. látky 
- Chemický stav 
 
Cca 75 % VÚ – nevyhovující ekologický 
stav 
Cca 35 % VÚ – nevyhovující chemický 
stav 
  
 
Omezit znečištění z bodových, čištěných 
zdrojů P, N 
Omezit difůzní zdroje – volné výpusti, 
oddělovače 
Omezit plošné zdroje – zemědělství, 
hlavně N 













 § 5 Stanovení emisních limitů  
 

2) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výše 

emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Vodoprávní 

úřad je zároveň vázán ukazateli vyjadřujícími stav povrchové vody, ukazateli a 

hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, normami environmentální 

kvality uvedenými v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením 

výhledového stavu8) 

 

(3) Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod, 

vodárenské nádrže nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány 

nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, nebo úsek 

povrchových vod využívaných ke koupání, použije vodoprávní úřad pro 

výpočet emisních limitů hodnoty přípustného znečištění těchto vod uvedené v 

tabulkách 1a až 1c přílohy č. 3 k tomuto nařízení a v jiných právních 

předpisech9).  

 

4) Emisní limity pro vypouštění městských odpadních vod podle odstavce 2 

stanoví vodoprávní úřad tak, aby byly zohledněny hodnoty vypočtené 

kombinovaným přístupem, nejvýše však do hodnot, které jsou při použití 

čistícího zařízení využívajícího nejlepší dostupnou technologii4) podle přílohy č. 

7 k tomuto nařízení v místních přírodních a provozních podmínkách 

dosažitelné.  
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Tabulka 1a: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p)3), maximální hodnoty (m)4) 

a hodnoty průměru 5) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných 

odpadních vod v mg/l 

 

Kategorie ČOV (EO) 

1) 7) nebo velikost 

aglomerace 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+      * Ncelk

 2), 8)    * Pcelk 

p 3) m 4) 
p 

3) 
m 4) p 3) m 4) 

průměr 

5)  
m 4), 6) 

průměr 

5) 
m 4), 6) 

průmě

r  5) 
m 4) 

< 500  150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2 001 – 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3   8   

10 001 – 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

• Neexistence konkrétního emisního standardu nevylučuje možnost stanovení 

emisního limitu pro daný ukazatel při postupu podle § 5 odst. 2 a 3 k tomuto 

nařízení.  

• Pro určení velikosti aglomerace se použije stejný postup pro všechny odpadní vody 

odváděné kanalizací pro veřejnou potřebu. Pro účely stanovení limitů se použije 

vyšší z obou hodnot. 

 



ukazatel 

limit NV 

61/2003 

10-100t EO 

limit 

NEK 

typově 

specifická 

hodnota 

limit 

poplatků 

stávající 

limit 

poplatků 

nový 

ČOV nad 

10000EO 

2013 

CHSK 90 26 40 40 31 

RAS ND 470 1200 1200 

NL 25 30 30 30 

Pcelk 2 0,15 0,02 -0,15 3 0,2 - 1 0,9 

Namon ND 0,23 
0,03 – 

0,23 
15 2 - 3 3 

Ncelk 15  6 1 - 6 20 - 10,1 

AOX ND 0,025 0,2 0,06 0,035 

Hg ND 0,0001 0,002 0,002 

Cd ND 0,0007 0,01 0,01 



 
 
 
 

Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních 

vod a podmínky jejich použití.  
 

 

Při požadavku na použití nejlepších dostupných technologií vodoprávní úřad 

využije při stanovení emisních limitů celý rozsah koncentrací, kterými je 

nejlepší dostupná technologie specifikována. Při tom vždy zohlední požadavky 

na zvýšenou ochranu vodního útvaru podle § 38 odst. 10 vodního zákona pro 

konkrétní parametr znečištění, např. dusík či fosfor. Použití spodní hranice 

intervalu koncentrací je možné na základě podnětu správce vodního toku 

zejména u povodí vodárenských toků, koupacích vod a lososových vod. Dále 

při požadavku na nejlepší dostupnou technologii vodoprávní úřad zohlední 

stávající technologii čistírny odpadních vod a dosahované hodnoty znečištění 

ve vypouštěných odpadních vodách tak, aby nově požadované emisní limity 

byly dosažitelné s vynaložením investičních nákladů, jež budou úměrné 

konkrétním přínosům realizovaného opatření z hlediska ochrany vod. Pokud 

splnění požadavku na použití nejlepších dostupných technologií vyžaduje 

realizaci nákladnějšího investičního opatření, vodoprávní úřad v povolení 

k vypouštění stanoví cílové emisní limity a dostatečnou dobu pro dosažení 

těchto limitů.  

 



 
 
 
 

Kategorie ČOV [EO] 
Slovní popis nejlepší dostupné technologie1) 

50 - 500 

Nízko zatěžovaná aktivace s vysokým stářím kalu, se stabilní nitrifikací 

a částečnou denitrifikací s objektivně řízenou koncentrací kyslíku, se 

simultánním chemickým srážením fosforu a fakultativně s využitím 

membránové filtrace pro zajištění hygienizace a vyšší stability čistícího 

procesu. Příklady technologie2): DN proces v různém provedení 

biologické linky, s chemickým srážením fosforu. 

CHSKCr 
3) BSK5 

3) NL 3) N-NH4
+  3) Ncelk  

3) Pcelk  
3) 

koncentrace 
účinno

st [%] 

koncentra

ce účinno

st [%] 

koncentrac

e 

koncentrac

e 
účinnost [%] 

koncentrace 

p 

mg/l 

p  

mg/l 

p  

mg/l 

průměr  

mg/l 

průměr  

mg/l 

50 - 110 75 10 - 40 90 20 - 50 5 - 15 50 1 - 3 



 
 
 
 

Kategorie ČOV 

[EO] 

Slovní popis nejlepší dostupné technologie1) 

nad 100 000 

Nízko zatěžovaná aktivace s biologickým odstraňováním nutrientů, v modifikaci 

pro maximální využití organického substrátu v odpadní vodě pro potřeby 

denitrifikace, případně biologické akumulace fosforu, doplněná o chemické 

srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě s následnou účinnou separací 

chemického kalu, například filtrací. Dávkování externího substrátu pro 

denitrifikaci je akceptovatelné pouze v případě, že přestože budou vyčerpány 

všechny technologické možnosti optimalizace procesu odstraňování dusíku 

včetně omezení zpětné dotace dusíku, např. změnou kalové koncovky, nebude 

dosaženo požadovaných odtokových koncentrací.  Pokud jsou odpadní vody 

vypouštěny do vod užívaných pro vodárenské účely nebo pro koupání osob je 

možné požadovat hygienizaci způsobem zajišťujícím minimální změny 

v chemickém složení vody a to pouze v případě, že již byly odstraněny možné 

další zdroje bakteriálního znečištění např. volné výusti nebo přepady z jednotné 

kanalizace. Příklady technologie2): R-D-N, R-AN-D-N, oběhová aktivace, 

směšovací aktivace v různých provedeních, kaskádová aktivace. Terciární 

stupeň čištění založený na sorbci a fyzikálně-chemických procesech. 

CHSKCr 
3) BSK5  

3) NL 3)  N-NH4
+  3) Ncelk 

3)
  Pcelk  

3) 

koncentrace 
účin

nost 

[%] 

koncentrac

e 

účin

nost 

[%] 

koncentrace koncentrace 
koncentrac

e účinnos

t 

[%] 

koncentrace 

p              

mg/l 

p             

mg/l 

p                 

mg/l 

průměr         

mg/l 

průměr         

mg/l 

průměr              

mg/l 

30 - 55 90 3 - 10 95 10 - 15 

1 – 2 4) 

  

2 - 4 

6 – 8 4) 

  

8 -10 

85 

  

0,15 – 0,3 4) 

  

0,3 – 0,5 

  



 

CO UMÍ SOUČASNÁ, BĚŽNÁ TECHNOLOGIE MECHANICKO-

BIOLOGICKÝCH ČOV  

•Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v 

parametru CHSK na úroveň 25 – 35 mg/l  

•Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v 

parametru BSK5 na úroveň 2,5 – 5,0 mg/l  

•Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v 

parametru Ncelk. na úroveň 5,0 – 8,0 mg/l  

•Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v 

parametru N–NH4. na úroveň 0,5 – 3,0 mg/l  

•Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v 

parametru Pcelk. na úroveň 0,2 – 1,0 mg/l  

 
 ING. JAN FOLLER,  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST  





      

      

 

 

Děkuji za pozornost 
 

 

 

 

 

 


