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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. března 2012

o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění
a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

Vláda nařizuje podle § 91 odst. 3 zákona č. 254/
/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

§ 1

Bližší vymezení zdroje znečištění

Zdrojem znečištění se pro účely tohoto nařízení
rozumí území obce, popřípadě její územně oddělená
a samostatně odkanalizovaná část, území vojenského
újezdu nebo areál průmyslového podniku či jiného ob-
jektu, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní
vody do povrchových vod.

Postup pro určování znečištění
obsaženého v odpadních vodách a zjišťování

průměrné koncentrace znečištění odpadních vod

§ 2

(1) Postup pro určování znečištění obsaženého
v odpadních vodách zahrnuje odběr vzorků, jejich
úpravu, uchování a převoz, rozbory vzorků a vyhodno-
cení výsledků těchto rozborů. Technické požadavky na
úpravu vzorků před chemickou analýzou jsou uvedeny
v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Ukazatele znečištění
a analytické metody jejich stanovení jsou uvedeny v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Odběry a rozbory vzorků zabezpečuje opráv-
něná laboratoř. Při odběrech vzorků umožní oprávně-
ná laboratoř účast znečišťovateli. Vzorky se odebírají
v místě, které stanovil vodoprávní úřad v povolení k vy-
pouštění odpadních vod; jestliže toto místo vodoprávní
úřad nestanovil, stanoví toto místo po projednání
s oprávněnou laboratoří Česká inspekce životního pro-
středí (dále jen „Inspekce“).

(3) Odběr vzorků se dokumentuje. Základem do-
kumentace je písemné zpracování programu vzorko-
vání a standardního pracovního postupu pro odběr
vzorků, které se sestavují s využitím statistických me-
tod a technických norem uvedených v příloze č. 1 k to-
muto nařízení. O odběrech vzorků se provádí písemný

záznam. Písemné záznamy se vedou také o výsledcích
vnitřní a vnější kontroly dodržování programu vzorko-
vání a standardního pracovního postupu pro odběr
vzorků.

(4) Minimální roční četnost odběrů vzorků a typy
vzorků se řídí povolením k vypouštění odpadních vod.
Pokud v povolení k vypouštění odpadních vod nejsou
stanoveny, postupuje se podle přílohy č. 3 k tomuto
nařízení, která stanoví minimální roční četnost odběrů
vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování
koncentrace vypouštěného znečištění. Odběry vzorků
musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého ka-
lendářního roku. V případě řízeného, nepravidelného
nebo nárazového vypouštění odpadních vod, které není
dostatečně upraveno povolením vodoprávního úřadu,
stanoví četnost odběrů a typ vzorku pro účely výpočtu
poplatků po projednání se znečišťovatelem Inspekce
tak, aby bylo co nejobjektivněji stanoveno množství
znečištění vypouštěné ze zdroje.

(5) Pro výpočet množství znečištění se použijí vý-
sledky rozborů ze všech odběrů vzorků zpracovaných
podle tohoto nařízení včetně výsledků rozborů vzorků
odebraných kontrolní laboratoří.

(6) Průměrná roční koncentrace znečištění v od-
padních vodách se zjišťuje

a) u znečištění vypouštěného kontinuálně jako arit-
metický průměr z výsledků všech rozborů vzorků,
jestliže jejich počet je menší než 24 v příslušném
kalendářním roce,

b) u znečištění vypouštěného kontinuálně, a jestliže
počet vzorků odebraných v příslušném kalendář-
ním roce je rovný nebo větší než 24, tímto postu-
pem:

1. z výsledků všech rozborů vzorků provedených
v kalendářním roce se stanoví aritmetický prů-
měr a vypočte se směrodatná odchylka sigma n,

2. k aritmetickému průměru vypočtenému podle
bodu 1 se připočte a odečte hodnota dvojná-
sobku sigma n a stanoví se takto rozmezí hod-
not výsledků rozborů vzorků,
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3. výsledky rozborů vzorků překračující rozmezí
hodnot podle bodu 2 se vyloučí a stanoví se
nový soubor výsledků rozborů vzorků a

4. z tohoto souboru výsledků rozborů vzorků se
stanoví aritmetický průměr,

c) u znečištění vypouštěného z kampaňové výroby
nebo v případech řízeného nebo nepravidelného
vypouštění se průměrná roční koncentrace stanoví
výpočtem, jehož způsob stanoví po projednání se
znečišťovatelem Inspekce.

(7) Jsou-li odpadní vody u jednotlivého zdroje
znečištění vypouštěny z více výpustí, vypočte se roční
průměrná koncentrace vypouštěného znečištění ze
všech výpustí zdroje znečištění pro účel porovnání s li-
mity zpoplatnění jako podíl součtu množství znečištění
vypouštěného ze všech výpustí zdroje znečištění a sou-
čtu objemů odpadních vod vypouštěných ze všech vý-
pustí zdroje znečištění. Za samostatný zdroj znečištění
se považuje také zdroj nečištěných odpadních vod.

(8) Skutečnost, že zpoplatněné znečišťující látky
v odpadních vodách uvedené v příloze č. 2 k tomuto
nařízení (dále jen „ukazatele znečištění“) a vypouštěné
ze zdroje znečištění, nepřekračují hmotnostní, popří-
padě koncentrační limity zpoplatnění, se prokazuje
především sledováním množství a jakosti vypouštěných
odpadních vod v místě a způsobem stanoveným v po-
volení k vypouštění odpadních vod. Pokud nelze ode-
bírat vzorky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení s do-
statečnou věrohodností, zjišťuje se množství znečištění
teoretickým výpočtem.

§ 3

(1) Kontrola zjišťování jakosti a množství vypouš-
těných odpadních vod zahrnuje

a) přezkoumání podkladů, které vede znečišťovatel
v rámci provozní evidence a dokumentace o od-
běru vzorků, které oprávněná laboratoř vede o je-
jich úpravě a analýze; předmětem přezkoumání je
i doklad o odborné způsobilosti laboratoře,

b) odběr a rozbor kontrolních vzorků pro účely kon-
troly sledování znečištění odpadních vod, který
provádí kontrolní laboratoř.

(2) Kontrolní laboratoř vyrozumí znečišťovatele
o kontrole bezprostředně před jejím započetím. Na
jeho žádost mu předá předem dohodnutou část ode-
braného vzorku, a to po jeho úpravě podle přílohy
č. 1 k tomuto nařízení. Kontrolní laboratoř oznámí
znečišťovateli konec kontroly a vyhotoví protokol

o kontrole. Kontrolní laboratoř oznámí Inspekci nej-
později do 20 dnů po provedení kontroly její výsledky.
Kontrolní laboratoř sdělí znečišťovateli bez odkladu
výsledky kontroly.

(3) Výsledky rozborů odpadních vod podle jed-
notlivých ukazatelů znečištění se uvádějí v protokolu
o rozboru včetně nejistot, které jsou uvedeny u validace
metody pro příslušnou laboratoř. Pro výpočet prů-
měrné roční koncentrace a množství znečištění se hod-
noty připuštěných nejistot měření neberou v úvahu.

(4) Pokud je odebraný kontrolní vzorek analyzo-
ván současně kontrolní i oprávněnou laboratoří a jsou
zjištěny rozdíly ve výsledcích přesahující nejistotu mě-
ření uvedenou pro dané stanovení oprávněnou labora-
toří, zahájí oprávněná laboratoř bezprostředně po do-
ručení výsledků rozboru vzorku kontrolní laboratoří
jednání s kontrolní laboratoří za účelem objasnění a od-
stranění příčin rozdílných výsledků. Oprávněná i kon-
trolní laboratoř vzájemně spolupracují a předávají si
výsledky za účelem zjištění objektivního stavu věci.
O výsledku jednání kontrolní laboratoř písemně infor-
muje Inspekci. Pokud bude ve stanovisku kontrolní
laboratoře označena jedna z analýz za chybnou, vý-
sledky této analýzy se do souboru dat pro výpočet
poplatků pro daný ukazatel nezahrnou.

(5) Pokud Inspekce při výpočtu poplatků zjistí, že
průměrná koncentrace ukazatele vypočtená ze souboru
výsledků kontrolních vzorků za kontrolované období
je odlišná

a) o více než 30 % od koncentrace uvedené znečišťo-
vatelem v poplatkovém přiznání, přičemž za zá-
klad se bere údaj znečišťovatele, činí základ pro
výpočet výše poplatku za daný ukazatel polovinu
součtu průměrů ze souboru hodnot koncentrace
oprávněné laboratoře a souboru hodnot koncen-
trace kontrolní laboratoře, nebo

b) o více než 50 % od koncentrace uvedené znečišťo-
vatelem v poplatkovém přiznání, přičemž za zá-
klad se bere údaj znečišťovatele, vypočte se výše
poplatku podle koncentrace zjištěných kontrolní
laboratoří. Podmínkou pro použití výše uvede-
ného postupu je, že minimální velikost souboru
provedených kontrolních rozborů pro uvedený
případ bude ¼ z počtu rozborů předepsaných zne-
čišťovateli v povolení k vypouštění odpadních vod
pro danou výpusť, nejméně však 5 vzorků. Od-
běry kontrolních vzorků budou v kontrolovaném
období rovnoměrně rozloženy. Tímto způsobem
se stanoví roční průměrná koncentrace znečištění
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v příslušném ukazateli znečištění i v případě, kdy
oprávněná laboratoř neanalyzuje současně s kon-
trolní laboratoří podíl vzorku odebraný kontrol-
ním odběrem.

(6) Pokud znečišťovatel množství znečištění ve
vypouštěných odpadních vodách nesleduje předepsa-
ným způsobem, může Inspekce použít k výpočtu
poplatku výsledky stanovení koncentrací ukazatelů
znečištění zjištěné v daném roce kontrolní laboratoří
v počtu rozborů podle odstavce 5.

Měření objemu vypouštěných odpadních vod

§ 4

(1) Roční objem vypouštěných odpadních vod se
zjišťuje jako objem odpadních vod vypuštěných za ka-
lendářní rok.

(2) Místo, způsob a četnost měření objemu vy-
pouštěných odpadních vod zajistí znečišťovatel v sou-
ladu s podmínkami uvedenými v povolení k vypouštění
odpadních vod pro příslušnou výpust.

(3) Je-li instalováno měřidlo nebo měřicí systém,
vypočte se objem vypouštěných odpadních vod za ka-
lendářní rok z údajů tohoto měřidla nebo měřicího sy-
stému. Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství
vypouštěných odpadních vod zcela zaplněným potru-
bím podléhají povinnému ověřování podle zákona
o metrologii1). Správnost měřidel protečeného množ-
ství vypouštěných odpadních vod v otevřených profi-
lech zajišťuje jejich uživatel kalibrací. Správnost měři-
cího systému objemu vypouštěných odpadních vod za-
jišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel posouzením
funkční způsobilosti. Posouzení funkční způsobilosti
jsou oprávněny provádět odborně způsobilé osoby,
které jsou držiteli autorizace k výkonu úředního mě-
ření průtoku v profilech s volnou hladinou podle zá-
kona o metrologii1). Dokladem o posouzení funkční
způsobilosti měřicího systému je Protokol o posouzení
funkční způsobilosti, jehož přílohou je příslušný do-
klad o úředním měření provedeném pro tento účel.
Za funkčně způsobilý se považuje měřicí systém, který
splňuje technické a metrologické požadavky na pra-
covní měřidla průtoku a proteklých objemů a posuzo-
vání jejich funkční způsobilosti.

(4) Objem odpadních vod vypuštěných po dobu
poruchy měřidla nebo měřicího systému se odvodí

z počtu hodin, po které nebylo měřidlo nebo měřicí
systém v provozu, a z průměrného hodinového prů-
toku za období od počátku roku do vzniku poruchy.
Nejsou-li tyto údaje k dispozici, odvodí se objem
z údajů minulého roku. Doba trvání poruchy měřidla
nebo měřicího systému se stanoví na základě provozní
evidence jeho uživatele.

(5) Pokud není instalováno měřidlo nebo měřicí
systém splňující podmínky uvedené v odstavci 3, sta-
noví se objem odpadních vod na základě jednorázo-
vých měření, minimálně na základě jednoho týdenního
měření za kalendářní rok. Roční objem vypouštěných
odpadních vod se vypočte jako součin naměřeného
objemu za dané časové období a počtu časových ob-
dobí za rok. Jednorázová měření se provedou při prů-
měrných podmínkách průtoku s vyloučením výsledků
naměřených při dlouhotrvajících nebo intenzivních
srážkách nebo bezprostředně po nich. Pokud nelze mě-
řit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou
věrohodností, lze určit roční množství znečištění u vý-
pustí nebo zdroje znečištění teoretickým výpočtem.

(6) Kontrolu správnosti měření objemu vypouště-
ných odpadních vod provádí měřicí skupina. Kontrola
zahrnuje ověření správnosti měření zjištěním a osvědče-
ním objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních
vod. Měřicí skupina vydá protokol o kontrole funkční
způsobilosti měřicího systému na základě úředního
měření provedeného podle zákona o metrologii1).

(7) Výsledky kontroly předává měřicí skupina po
ukončení kontroly do 30 dnů Inspekci.

(8) Rozdíl mezi znečišťovatelem naměřeným ob-
jemem u kontrolovaného zdroje znečištění nebo vý-
pusti a objemem naměřeným ve stejném časovém úseku
měřicí skupinou u dvou kontrolních měření nesmí být
větší než 10 % oproti výsledkům měřicí skupiny. V pří-
padě překročení tohoto rozmezí se použije k výpočtu
ročních poplatků aritmetický průměr objemů z kontrol-
ních měření.

Náležitosti provozní evidence

§ 5

Náležitostmi provozní evidence jsou

a) protokol o rozborech odpadních vod,

b) protokol o rozborech odebrané vody, je-li uplat-
ňován odpočet,
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c) protokol o odběru vzorků,

d) registrační výstup měření průtoků nebo jejich prů-
měrných hodnot stanovených na daném integrač-
ním intervalu, nebo záznamu provozních hodin
anebo chybového zásobníku měřidla,

e) protokol o provedeném jednorázovém měření
průtoku a objemu,

f) záznam a protokol o provedeném ověření, kali-
braci nebo posouzení funkční způsobilosti měři-
dla,

g) evidence údajů a způsobu výpočtu všech hodnot
uvedených v poplatkovém hlášení a poplatkovém
přiznání včetně podkladů k výpočtům poplatků za
každý zdroj znečištění a jeho výpust či výpusti,

h) evidence údajů o objemu odebrané vody,

i) záznam v provozním deníku vodního díla o pro-
vedení odběrů vzorků pro účely stanovení po-
platků za vypouštění odpadních vod do povrcho-
vých vod včetně provedení kontrolních odběrů,

j) záznam o provedení a výsledku jednání oprávněné
a kontrolní laboratoře k identifikaci příčin rozdíl-
ných výsledků rozborů stejného vzorku postupem
podle § 3 odst. 4.

Provádění odečtů množství znečištění
v odebrané vodě

§ 6

(1) Roční množství znečištění v odebrané vodě
v příslušných ukazatelích znečištění se vypočte jako
součin ročního objemu odebrané vody a průměrné
roční koncentrace znečištění vypočtené jako aritme-
tický průměr ze všech vzorků odebraných za kalen-
dářní rok.

(2) Průměrnou roční koncentraci znečištění v ode-
brané vodě doloží znečišťovatel

a) výsledky sledování z kontrolního profilu státní sítě
sledování jakosti vod ve vodních tocích, pokud je
tento profil v blízkosti odběru povrchové vody,
nebo

b) výsledky rozborů vzorků odebrané vody provede-
ných oprávněnými laboratořemi.

(3) Odběry vzorků musí být rozloženy rovno-
měrně v průběhu kalendářního roku s výjimkou ne-
pravidelných odběrů vody, kdy termíny odběru sta-
noví po projednání se znečišťovatelem Inspekce. Mini-
mální četnost odběrů vzorků u podzemních vod je
4 prosté vzorky v kalendářním roce a u povrchových
vod 12 prostých vzorků v kalendářním roce. Vzorky se
neodebírají v době, kdy je jakost povrchové či pod-
zemní vody ovlivněna v důsledku neobvyklých situací,
například při dlouhotrvajících nebo intenzivních sráž-
kách nebo tání sněhu. Na odběry vzorků se vztahuje
povinnost vedení dokumentace podle § 2 odst. 3. Při
sestavování programu a stanovení standardního po-
stupu se vychází z požadavků obsažených v technic-
kých normách pro vzorkování povrchových vod a pod-
zemních vod, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.

(4) Pokud průměrná koncentrace znečištění v ode-
čítaném ukazateli znečištění v odebrané vodě nepře-
sáhne dvojnásobek meze stanovitelnosti uvedené pro
daný ukazatel znečištění v normě k použité analytické
metodě stanovení, množství znečištění se v tomto uka-
zateli znečištění neodečítá.

Účinnost

§ 7

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem
1. června 2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 143/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 143/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 143/2012 Sb.
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144

VYHLÁŠKA

ze dne 25. dubna 2012,

kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,
způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/
/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zá-
kona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/
/2009 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 7 odst. 4, § 79b odst. 7 a § 79c odst. 4
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu
a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek
testování historických a sportovních vozidel, se mění
takto:

1. Na konci textu nadpisu vyhlášky se doplňují
slova „a způsobu a podmínek testování silničního
vozidla, které je registrováno v registru silničních vo-
zidel“.

2. V § 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:
„f) způsob a podmínky testování silničního vozidla,

které je registrováno v registru silničních vozidel
(dále jen „silniční vozidlo“),

g) vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla,

h) vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla
na historickou původnost.“.

3. V § 6 odst. 6 se slova „Pověřená právnická“
nahrazují slovem „Právnická“.

4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 6a

Testování silničního vozidla

(1) Testování silničního vozidla provádí právnická
osoba prostřednictvím svých pověřených klubových
testovacích komisí.

(2) Právnická osoba poskytne místně příslušnému
úřadu seznam členů svých pověřených klubových tes-
tovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží
rozsah oprávnění pro testování silničních vozidel.

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení
členů svých pověřených klubových testovacích komisí
pro testování silničních vozidel.

(4) Testování silničních vozidel probíhá jako jed-
nostupňové klubové testování silničních vozidel, při
kterém se kontroluje historická původnost vozidla.

(5) Výsledek testování silničního vozidla vyznačí
právnická osoba do žádosti o provedení testování his-
torického vozidla. Testování je platné vždy do 31. květ-
na následujícího roku. Právnická osoba předá místně
příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného
kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla klad-
ným testováním.

(6) Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje
podmínky mezinárodního technického kódu nebo
mezinárodních sportovních řádů, testování se ukončí.
Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování
silničních vozidel.

(7) Pro testování silničního vozidla se použijí
body 2 až 7 přílohy č. 6 této vyhlášky obdobně.

(8) Vzor žádosti o uznání testování silničního vo-
zidla je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky a vzor do-
kladu o uznání testování silničního vozidla na historic-
kou původnost je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.“.

Sbírka zákonů č. 144 / 2012Strana 2308 Částka 53



5. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.
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6. V příloze č. 6 bod 3 zní:

„3. Podle mezinárodního technického kódu lze schválit jako historické vozidlo mechanicky poháněné vo-
zidlo minimálně 30 let staré, které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu.“.

7. V příloze č. 6 se bod 13 zrušuje.
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8. Doplňují se přílohy č. 7 a 8, které znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Při testování historického vozidla již registro-
vaného v registru historických a sportovních vozidel,
jehož stáří nedosahuje 30 let, se použije bod 3 přílo-
hy č. 6 ve znění účinném do nabytí účinnosti této vy-
hlášky.

(2) Tiskopisy žádosti o provedení testování histo-

rického vozidla vyrobené před nabytím účinnosti této
vyhlášky lze používat nejpozději do 31. prosince 2013.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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