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Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1

Telefon: 221 082 207, 221 082 346
Fax: 221 082 646
sovak@sovak.cz, www.sovak.cz

Základní charakteristka oboru VaK v ČR
Počet obyvatel ČR zásobovaných z veř. vodovodů:
Výroba pitné vody:

10,0 mil. (94,7 %)

585,4imil.m3

• z toho spotřeba domácnost
322,2 mil. m3
• z toho spotřeba domácnost
88,3 l/osoba/den
• z toho průmysl, zemědělství, ostatní odběratelé
156,6 mil. m3

Ztráty pitné vody v trubní sít:
Počet obyvatel připojených na kanalizaci:
Celkem vyčištěno odpadních vod:
• z toho srážkové vody
• z toho splaškové vody
• z toho průmyslové a ostatní vody
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

90,1 mil.m3 (15,4 %)
9,1 mil. (85,5 %)
803,4imil.im3
368,6imil.im3
294,1 mil. m3
140,7 mil. m3
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Základní charakteristka oboru VaK v ČR
Počet vlastníků VaK:

6 668

Počet provozovatelů VaK:

2 853

Počet čistren odpadních vod (mimo domovní):
Počet úpraven vod:

3 757

Délka vodovodní sítě:

77 681 Km

Délka kanalizační sítě:

47 141 Km

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

3 066
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Počet ČOV dle počtu připojených EO
Do 500 EO

1 689

500 – 2 000 EO

859

2 001 – 10 000 EO

356

10 001 – 100 000 EO

150

Nad 100 000 EO

12

Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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DélkaikanalizačníisítěiviČR
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Kanalizaceiproiveřejnouipotřebuiviletechi1989i-i2017iviČR
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STRANA 6

Legislatvníirámec
•
•
•
•
•

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 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
• Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních
• Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
STRANA 7

Zákonioivodovodechiaikanalizacích
§i6iOprávněníikiprovozování
Vydává Krajský úřad osobám která:
a) je oprávněna provozovat živnost
b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace
uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat;
c) sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifkaci odpovídající požadavkům na
provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k
provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v
závislost na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace,
a to:
1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na
vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru
vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto
vodovody nebo kanalizace;
2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v
oblast vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace,
jedná-li se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo
kanalizace.
STRANA 8

Zákonioivodovodechiaikanalizacích
§i8iPrávaiaipovinnostivlastníkaivodovoduineboikanalizace
 (1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistt jejich plynuléiai
bezpečnéiprovozování,ivytvářetirezervuifnančníchiprostředkůinaijejichi
obnovuiaidokládatijejichipoužitiproitytoiúčely.
 (3) Vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě
jejich část provozně souvisejících, upravíi svái vzájemnái právai ai
povinnostipísemnouidohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé
provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je podmínkou
kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. T.i1.i1.i2020
 (6) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je
k tomu vlastníkem zmocněn, je povineni uzavříti písemnoui smlouvui oi
dodávcei vodyi neboi odváděníi odpadníchi vodi si odběratelem. Závazky
vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka
vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele. T.i1.i1.i
2024
STRANA 9

Zákonioivodovodechiaikanalizacích
§i8iPrávaiaipovinnostivlastníkaivodovoduineboikanalizace
 (11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovatiairealizovatipláni
fnancováníi obnovyi vodovodůi neboi kanalizací, a to na dobu nejméně 10
kalendářních let. Obsah plánu fnancování obnovy vodovodů a kanalizací včetně
pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.
 (14) Vlastník kanalizace má právoinaiúplatuizaiodváděníiodpadníchivodi(dálei
jeni "stočné"),i pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že
stočné se plat provozovateli kanalizace (§ 20). Právo na stočné vzniká
okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočnéi jei úplatoui zai službui
spojenouisiodváděním,ičištěním,ineboijinýmizneškodňovánímiodpadníchivod.
Právo na úplatu pevné složky stočného vzniká podle podmínek stanovených ve
smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložková forma
stočného. Takové sjednání je možné ode dne účinnost obecně závazné vyhlášky
obce vydané v samostatné působnost obce nebo rozhodnutm nejvyššího
orgánu právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací podle § 20
odst. 4.
STRANA 10

Zákonioivodovodechiaikanalizacích
§i8iPrávaiaipovinnostivlastníkaivodovoduineboikanalizace
 (17) Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o
odvádění a čištění odpadní vody odběrateli musí obsahovat alespoň
předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace,
vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa,
počet trvale připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo
odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity
znečištění), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace záloh a
způsob plateb, možnost změn a doba platnost této smlouvy.

STRANA 11

Zákonioivodovodechiaikanalizacích
§i9iPrávaiaipovinnostiprovozovatele
 (1) Provozovatel je povineniprovozovativodovodineboikanalizaciivisouladuisiprávnímii
předpisy,i kanalizačními řádem,i podmínkamii stanovenýmii proi tentoi provozi
rozhodnutmiisprávníchiúřadůia v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 8 odst. 2 a
dohodou podle § 8 odst. 3, pokud se jedná o vodovod nebo kanalizaci provozně
související.
 (5) Provozovatel je oprávněn přerušiti neboi omeziti dodávkui vodyi neboi odváděníi
odpadníchi vodi bezi předchozíhoi upozorněníi jeni vi případechi živelníi pohromy,i přii
haváriii vodovodui neboi kanalizace,i vodovodníi přípojkyi neboi kanalizačníi přípojkyi
neboipřiimožnémiohroženíizdravíilidíineboimajetku. Přerušení nebo omezení dodávky
vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku
hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje
na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.
 (8) V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod
podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a) je provozovatel oprávněni stanoviti
podmínkyi tohoto přerušení nebo omezení a je povineni zajistti náhradníi zásobováníi
pitnouivodouineboináhradníiodváděníiodpadníchivod v mezích technických možnost
a místních podmínek.
STRANA 12

Zákonioivodovodechiaikanalizacích
§i9iPrávaiaipovinnostiprovozovatele
 (9) Provozovatel je povinen neprodleněiodstranitipříčinuipřerušeníineboi
omezeníidodávkyivodyineboiodváděníiodpadníchivod podle odstavce 5
nebo odstavce 6 písm. a) a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo
odvádění odpadních vod.
 (12) Provozovatel je povinen poskytnouti nai vyžádáníi vei lhůtěi výzvoui
stanovenéi ministerstvui údaje,i kteréi sei týkajíi technickéhoi stavui
vodovodui neboi kanalizace,i kteréi provozuje,i údajei oi vynaloženýchi
provozníchinákladechiaiúdajeioivýpočtuicenyipodleicenovýchipředpisůi
proivodnéiaistočnéipodlei§i20iodst.i9. Vyhodnocení obdržených údajů je
ministerstvo oprávněno zveřejnit.
Benchmarking MZe
Webová prezentace dat MZe
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MinimálníiročníičetnostiodběrůivzorkůidleiNVič.i401/2015iSb.i–iPřílohaič.i4
Velikostizdrojei
znečištěníi(EO)

Typivzorku

Minimálníi
četnost

Přípustnýipočetinevyhovujícíchi
vzorkůi–ilimiti„p“

Do 500

A – 2 hod směsný

4

1

500 – 2 000

A – 2 hod směsný

12

2

2 001 – 10 000

B – 24 hod směsný

12

2
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Vodní zákon č. 254/2001 Sb. od 1. 1. 2019
§ 38 Odpadní vody, odstavec 8
Kdoi akumulujei odpadníi vodyi vi bezodtokovéi jímce,i jei povineni zajišťovati jejichi
zneškodňováníi odvozemi nai čistrnui odpadníchi vodi ai nai výzvui vodoprávníhoi
úřadui neboi Českéi inspekcei životníhoi prostředíi předložiti dokladyi oi odvozui
odpadníchi vodi zai obdobíi posledníchi dvoui kalendářníchi let.i Odvozi můžei
prováděti pouzei provozovateli čistrnyi odpadníchi vod nebo osobai oprávněnái
podlei živnostenskéhoi zákona23).i Ten,i kdoi provedei odvoz,i jei povineni tomu,i kdoi
akumulujei odpadníi vodyi vibezodtokovéi jímce,i vydati doklad,i zei kteréhoi budei
patrnoijménoitoho,ikdoiakumulujeiodpadníivodyivibezodtokovéijímce,ilokalizacei
jímky,i množstvíi vyvezenýchi odpadníchi vod,i datumi vývozu,i názevi osoby,i kterái
odpadníi vodui vyvezlai ai názevi čistrnyi odpadníchi vod,i nai kteréi budoui odpadníi
vodyizneškodněny.
Platnost posunuta na 1. 1. 2021
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Odpadníivody
§ 38 Odpadní vody
(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou
kanalizací10a), stává se srážkovái vodai vtokemi doi tétoi kanalizacei vodoui
odpadní
(4) (…) Za odpadní vody se dále nepovažují srážkové vody z dešťových
oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní
úřad v povolení. (…)
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Odlehčovacíikomoryijednotnéikanalizace
§ 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(3) Povoleníikinakládáníisivodamiineníitřeba:
g)i ki vypouštěníi odpadníchi vodi zi odlehčovacíchi komor,i chránícíchi stokyi
jednotnéikanalizaceipředihydraulickýmipřetžením,idoivodipovrchových.
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Odlehčovací komory jednotné kanalizace
§ 89b Osvobození od poplatku
Od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se
osvobozuje vypouštění:
f)i odpadníchi vodi zi odlehčovacíchi komori jednotnéi kanalizacei podlei §i 8i
odst.i3ipísm.ig)isplňujícíchitechnickéipožadavkyiproijejichistavbuiaiprovozi
stanovenéi právními předpisem,i kterými sei provádíizákonioi vodovodechiai
kanalizacích.

STRANA 20

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1

Telefon: 221 082 207, 221 082 346
Fax: 221 082 646
sovak@sovak.cz, www.sovak.cz

Odlehčovací komory jednotné kanalizace
§ 89b Osvobození od poplatku
Poskytnuta provozovatelům jednotné kanalizace přechodná dobu 5 let (do
roku 2022 včetně), během které by mělo dojít k úpravě odlehčovacíchi
komoritak, aby splnily podmínky stanovené ve vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Od 1. ledna 2023 bude osvobozeno vypouštění odpadních vod pouze z
takových odlehčovacíchikomorijednotnéikanalizace, které splňují podmínky
ve vyhlášce [§89biodst.i1ipísm.if)].
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Odlehčovací komory jednotné kanalizace
§ 89c Osvobození od dílčích poplatků
(1) Od dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních vod,
jejichž objem nepřekračuje za poplatkové období objem 100 000 m3.
(2) Od dílčího poplatku z jednotlivého znečištění se osvobozuje vypouštění
odpadních vod nepřekračujících hmotnostní nebo koncentrační limit pro
ukazatel tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
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Vyhláškaič.i428/2001iSb.,i
prováděcí vyhláška zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ
STOKOVÉ SÍTĚ
§ 19
7)i Ui jednotnéi stokovéi sítěi musíi odlehčovacíi komoryi ai separátoryi
spolehlivěi rozděliti průtoki odpadníchi vodi vi poměrui podlei
hydrotechnickéhoi výpočtui ai bezpečněi převésti návrhovýi průtoki doi
čistrnyiodpadníchivod.
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OdlehčovacíikomoryinaiČOV
1. Získat pro odlehčovací komory na ČOV povolení k nakládání s
odpadními vodami
2. Platt za objem vypouštěného znečištění z odlehčovacích komor na
čistrnách odpadních vod
3. V návaznost na přechozí bod zajistt měření objemu vypouštěného
znečištění
Definice odlehčovacích komor na stokové sít a na čistrnách odpadních vod
bude předmětem dalšího řešení a výkladu ze strany oborového regulátora.
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Způsobyizneškodňováníičistrenskýchikalů:
Využitivizemědělstvíi
aipřiirekultvacích

přímá aplikace
kompostování
rekultvace
skládkování

Uloženíinaiskládce
jinak – TZS
spalování (přímé, granulát)

Termickéizpracování
pyrolýza
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ProdukceiainakládáníisičistrenskýmiikalyiviČRiviletechi2009-2017
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Zdroj: ČSÚ – Vodovody, kanalizace a vodní toky 2009 - 2017
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47 830

2012
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2014

kompostování
jinak

skládkování
Kaly produkované v ČOV celkem

75 451

2017
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Nakládáníisičistrenskýmiikalyi-ilegislatva
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
 Vyhláškai č.i 237/2017i Sb.i kteroui sei měníi vyhláškai Ministerstvai zemědělstvíi
č.i474/2000iSb.,ioistanoveníipožadavkůinaihnojiva,iveizněníipozdějšíchipředpisů
 Vyhláška č. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv
 Vyhláškaič.i437/2016iSb.ioipodmínkáchipoužitiupravenýchikalůinaizemědělskéipůděi
ai změněi vyhláškyi č.i 383/2001i Sb.,i oi podrobnostechi nakládáníi si odpadyi ai změněi
vyhláškyi č.i 341/2008i Sb.,i oi podrobnostechi nakládáníi si biologickyi rozložitelnýmii
odpadyi ai oi změněi vyhláškyi č.i 294/2005i Sb.,i oi podmínkáchi ukládáníi odpadůi nai
skládkyi ai jejichi využíváníi nai povrchui terénui ai změněi vyhláškyi č.i 383/2001i Sb.,i oi
podrobnostechinakládáníisiodpadyi(vyhláškaioipodrobnostechinakládáníisibiologickyi
rozložitelnýmiiodpady)
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ZměnyivinakládáníisičistrenskýmiikalyiviČRizirokui2017
Přímáiaplikaceinaizemědělskouipůdu

• Nová vyhláška č. 437/2016 Sb.
• zpřísnění požadavků mikrobiologických parametrů a nutnost
hygienizace kalů (§i11i-iodi1.1.2020)
• anaerobní vyhnívání - nedostatečné
• vápnění - změna pH, uvolňování NH3, nevhodné pro některé půdy
• sušení - nákladné, ale splňující veškeré požadavky

Kompostování

• Vyhláška č. 237/2017 Sb.
• zpřísnění požadavků mikrobiologických parametrů v případě příjmu
čistrenských kalů - opouštění příjmu kalů - odizáříi2017.
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Nakládáníisičistrenskýmiikalyi-ipovinnost
§ 32 zákona č. 185/2001 Sb. - upravený kal byl podroben biologické, chemické
nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému
vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v
kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací na základě ověření
účinnosti technologie úpravy kalů.
Pokud provozovatel ČOV neprovádí úpravu kalu, je povinen předat kaly přímo
nebo prostřednictvím dopravce odpadů provozovateli zařízení na úpravu
kalů. Dle zákona tedy platí, že neupravený kal se musí předat do zařízení
na úpravu kalů. V případě upravených kalů musí provozovatel ČOV nebo
provozovatel zařízení na úpravu kalů vytvořit program použití kalů. Upravené
kaly lze předat pouze osobě uvedené v programu použití kalů nebo provozovateli
zařízení ke sběru a skladování kalů provozovaném na základě souhlasu podle §
14 odst. 1 zákona. Provozovatel zařízení ke sběru a skladování kalů je povinen
předat upravené kaly zemědělci uvedeném v programu použití kalů.
Upravené kaly nesmí být míšeny s jinými upravenými kaly ani s jinými odpady.
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Nakládáníisičistrenskýmiikalyi-ipovinnost
•
•
•
•
•
•
•

Kaly z ČOV mohou i nadále být kompostovány, ovšem pokud do kompostu
použity, nutná kontrola hygienizace (Salmonella, termotolerantní koliformní
bakterie, enterokoky), která není běžná.
Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. provozovatel ČOV a provozovatelé zařízení
na úpravu kalů přikládají v případě využití kalů na zemědělské půdě k ročnímu
hlášení o produkci odpadů údaje o složení kalů.
Zemědělec využívající kaly musí jako zařízení dle § 14 odst. 2 zákona
o odpadech pomocí ISPOP podat Hlášení údajů o zařízení.
Upravené kaly musí být použity nebo umístěny do 8 měsíců od výstupu
z úpravy – pokud překročeno, nutné znovu ověřit mikrobiologii.
Upravené kaly mohou být umístěny max 30 dnů před jejich použitím
a nejpozději do 48 hodin zapraveny do půdy.
Monitoring zemědělské půdy a kalů zajišťuje osoba, která provedla úpravu kalů.
Program použití kalů - zpracovává provozovatel ČOV, resp. provozovatel
zařízení na úpravu kalů. Provozovatel zařízení na použití kalů byl
povinen ohlásit provoz zařízení podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
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Shrnut po roce 2020
Zemědělství – pouze po hygienizaci.
Kompostování – pouze po hygienizaci, ale stávající kompostárny již
omezují příjem - nové limity v případě využití kalů, tlak řetězců.
Skládkování – pokud není nebezpečný odpad, tak díky org. podíl ne.
Termické metody (spalování, spoluspalování, karbonizace, pyrolýza)
– ano, ale nutné vždy
Řešením s otevřeným koncem je tedy sušení kalů ideálně s
regionálním přesahem – nutný krok pro všechny termické metody,
otevření cesty TAP či certifikovaného hnojiva, minimalizace objemu.
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