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l JiřÍŠtudent,

vlády
Vláda v polovině prosince 2015 schválila novénaŤízení
povrchových
o ukazatelícha hodnotách přípustnéhoznečištění
vod a odpadníchvod, náleŽitostechpovoleník vypouštění
odpadníchvod do vod povrchovych a do kanalizacía o citliqÍch
oblastech.Novénařízenívlády vzbudilo v odborných kruzích
velký rozruch díky navrhovanémuzrušenípřílohy Č.7, tedy
zrušeníčíselnýchhodnot BAT pro čističkyodpadníchvod.
Argumentovalo se například zqišenímstočnéhonebo tim, Že
Čov nepracujína plný qikon. Po jednánívlády bylo jasno - BAT
pro Čov se prozatímponechají,nicménědo čtyřměsícůby měly
být na stole novéa přísnějšílimity.
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BAJ ly mýlvbýt postupně

zpÍIsnovany

V úvodu mé odpovědi bych chtěl poukázat na situaci, kdy byly BAT do nařízení vlády zavedeny,a sice po zavedení
kombinovanéhoimisně-emisního principu stanovování emisních limitů. Mechanickéaplikováníimisních standardů
podle nař' vl' 6 1/2003 Sb.vedlo k nesplnitelným číselnýmhodnotám emisních
limitů. Institut BAT se tehdy jevil jako
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nejschůdnější
řešení tohoto problému.
Zároveí byl institut BAT určitou pojistkou v ekonomickéoblasti, neboť oficiálně přijatá definice BAT nehovoří jen
o nejlepšítechnolo$ii,ale i o technologii
sociálně a ekonomicky únosné.
KdyŽ CzWA přijetí BATůdoporučovala
v r. 2009, bylo jasně deklarováno,Že jejich prvníčíselné
hodnoty tehdy pouŽité,
jsou jen jakýmsi prvním nástřelem a číselnéhodnoty koncentracíjednotliqých
ukazatelůpro BAT by měly být postupně
zpřísňovány.Proto nerozumím hlasům
souČasnégarnitury na MŽP volajícÍrn

po úplnémzrušeníinstitutu BAT či alespoň po zrušeníkoncentračníchlimitů
pro jednotlivéukazatele,kterétechnologie BAT charakterizují.
Pokud tedy BATy a jejich koncentrační
..rušícítlaky.. ustojí, měla by
limity tJrto
přepracovat
tabulka limitů v Příloze
se
7 nař. vl. 4o7/2oL5 Sb., ovšem tak aby
i nadále byl splněn definičnípoŽadavek
technologiíBAT žejsou zároveň sociálně a ekonomicky únosné.Velký prostor
pro zpřísněníčíselnýchhodnot lze tedy
naléztjistěu ukazatelůor$anickéhoznetj. BSKs' CHSK., a NL.
čištění,

U ukazatele N.,,* není vzhledem
k stavu našich povrchoqých vod a vlivu plošnéhoznečištěnínutno uvaŽovat
o zpřísnění,spíšeje na místědiskutovat
zavedenílimity BST pro toíckou formu
dusíku,tj. N-NH4' Nejcitlivějšímukazatelem tak zůstáváP.,,*,kdebych doporučil
použít postup navržený skupinou expertůSoVAK, CzWA a vŠcHt Praha.Jimi
hodnoty lze u čistíren
navrženéčíselné
do 10 000 Eo garantovat i simultánním
sráŽením fosforu a terciární sráŽení tak
bude vyŽadováno aŽ u většíchinstalací.
DalšÍakceptovatelnézpřísněníje zavedení zvláštníchlimitů BAT pro P..,* Při
vypouštění do vod lososoqich či do vodárensky vyrrŽívanýchtoků.
Prof.Ing.JiříWanner,
Drsc.
TheCzechWaterAssociation
jiri.wan ner@vscht.cz

Barbora
Toměalová:
Je možnézpřísnit dílěí
limity přo čov
od saméhopočátku'Svaz.'města.obcí
ČRkritizoval předloŽený návrh nařízení vlády. Dle našeho názoru předkladatel opomenul celý návrh předběŽně
projednat nejen s vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury, ale také s odbornou veřejností.
Upozorňovalijsme na dopady zejména
na konečnéuŽivatele, resp' na absenci
hodnocení dopadů vůbec. ]sme velmi
potěšeni přístupem vlády a tedy skutečnostÍ,Že ,,příIohač. 7,. je i nadále
součástínařízenÍvlády.
V tuto chvíli je nutné nalézt akceptovatelnou úroveň emisních limitů, které
přispějí k dosahování norem environmentální kvality a cíloqich stavů vyjadřujících dobr1i stav vody ve vodních
tocÍch'Pro zjiŠtění
optimálníúrovněhladiny emisníchlimitů je nezbytévyhodnotit qÍvojstavuvod za dobu,,existence..
přílohy Č.7 azárovei zhodnotit technologickémožnostistávajícíchčistírenodpadníchvod.
Svaz je toho názoru, Že je moŽné
zpřísnit dílčílimity pro Čov. Tomuto
však musí předcházet odborná diskuze se všemi zainteresovanými stranami
o jednotliqich parametrech.Velmi důleŽitou roli v takovédiskuzi hraie uvážlivé

hodnocení,jakéhostavu chceme dosáhnout a jaká míra investic vyvolaných
touto změnou je akceptovatelná, aby
dopad na konečnéhouŽivatelebyl sociálně únosný.Pouze komplexní přístup
k celésituaci můŽepřinést rozumný návrh řešení.
Ing'Bc.
Barbora
Tomča|ová
Svazměsta obcÍČR
tomcalova@smocr.cz
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l BAT s ohledem na místní
l podmínky

Abych odpověděl přesně na poloŽenou otázku, nějaký' ale pokaŽdéjinak
velký prostor by se našel.No, a v tom je
jeden z důvodů,pročje dnešnísystém
takoqi' jaký je. Současný Stav je nastaven tak, aby hodnoty byly pro provozovatele na stranu bezpečnou (jak
říkají statici)' a aby i v době nějakých
nepřízniqÍch podmínek nebyli popotahováni a pokutováni za nedodržení
parametrů.
Zpřísněnímse zqiší riziko, Že někdo
nebude objektivně schopen hodnot dosáhnout na hodnoty nastavené universálně (plošně)přísnějia obecně zpřísnění logicky povede i k vyššímnákladům

- ale jak bylo řečeno,kaŽdá 1ona čištění
kalita a současnýpotenciál konkrétních
čistírenje různý a tak se i tlak na zqišeprojevírůzně.Tam,kde
ní ceny stočného
bude stačitnapř. jen simultánní dávkování fosforu minimálně a tam, kde bude
nutno terciálně čistitnebo dodělávat denitrifikaci podstatně.
Dalši polemika by se měla a mohla
vést ohledně toho, co je efektivnípoŽadovat, abychom nešli ode zdi ke zdi _ tj.
abychom v případě nesmyslně přísných
poŽadavkůnapř. na celkoqi dusík nevy.
nak]ádali zbytečnénáklady kdyžvětšina
dusíku v tocích má jiný původ,neŽ komunální sféru.Zejménau malých zdrojů
pak příliš přísný postup poznečištění
strádá logiku z hlediska efektivnosti.
Dalšírezervy jsou pak v přímémomezení producentůjak odpadníchvod, tak
i různých spotřebních qirobků - např.
domácíchemie.
V kaŽdémpřípaděje řešeníse zpřísněním parametrůlepší,neŽ řešeníbez
BAT.Za úvahuby pak stálo, aby se našlaještě dalšíkritéria pro nastaveníBAT
neŽ jen velikost Čov,a aby se v číslech
zohlednil vliv na samotný tok z hlediska eutrofizace a z hlediska kyslíkoqich
poměrů. Tedy aby to nebyly universální BAT. ale BAT s ohledem na místní
podmínky.
Ing.Kare|
Plotěný
Asio,spol.s.r.o.
ploteny@asio.cz
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!ondřei
l Mýtv a pověry
Předkladatel nařízenívlády č,407/ 2015
Sb. i ombudsmanka Čn pri požadavku
na vypuštěníPřílohy č.7 pracují s řadou
kteréprokazují,jak daleko od praxe
m1itů,
se nacházejía jak záměrně zúŽené
informace pro svézávěry pouŽívají.
Zjištění ,,čistÍrny odpadních vod
(''Čov.) nepracují na plný výkon" je
opravdu úsměvné.Ano, vlastník investuje do ČoV a provozovatel takovou ČoV
provozuje s cílem splnit zákonné limity.
je naprosovšem záměrné,,zhoršování,.
to nesmyslné, vŽdyt běŽný poŽadavek
na zajištěnístabilní nitrifikace u nejniŽ.
šívelikostní kategorie technologií BAT
plně řešízajištěnídostatečnéhoaerovaného objemu i intenzity aerace a s tím
souvisí i míra dosahovanéhoodstranění
ukazatelůBSK' a cHsKc,'
Ukázat to je moŽnénapř. na parametru BSK,, kde bez jakýchkoliv ''pobídek..
je průměrná míra odstraněníoproti poŽadavkůmrozhodnutÍv kategorii ČoV
500-2 000 Eo úce jak o 40% lepší,neboť jednotlivéukazatele jsou plně pro.
vázané!opravdu chce ombudsman, aby
v oboru bylo opuštěnood provedených
optimalizacíaerace s cílem uspořit náklady na elektrickou energii při zachovánístabilnínitrifikace a bylo tak dosaŽeno
''plnéhoqikonu.? Určitěbude vhodnější,
pokud ombudsmanka nově zváŽí institut BAT jako tu nejvhodnějšíochranu
občanůČR proti stanovení rozdílných
poŽadavkůna kvalitu čištěnív různých
obcícha městech čijejich částech,kteý
vede k jejich diskriminaci nerovným navyšovánímnákladů na stočné.
DalšÍ perličkou je konstatování
,,Do vodních toků a nádrŽi je tak vypouštěnovíc znečišťujících
látek a kvalita vody se zhoršuje...Stačíse podívat
na aktuální Modrou zprávu, vydávanou
předkladatelem a zjistÍme,Že bodové
jiŽ dávno nejsou hlavzdroje znečištění
ním původcemznečištění
ve vodníchtocÍcha emise BSK' poklesly od roku 1993
o 94,ooÁ (o 68,6% oproti roku 2000)'
cHSKc"o87,4oÁ (resp.o 51,o%)avukazateli nerozpuštěné látky o 9o,8%
(resp. 61'8 %). Dosahovaná průměrná
účinnostv ukazateli BSK' 98'1% čiN""rt
74oÁ nás řadí mezi špičkuv EU. Emise
ukazatele anorganický dusík (N""".n)se
od roku 2003 snížilyo 2I,2%oa ukazatele celkoqý fosfor (P"",.)o 30,6%. Ano,
určitěje moŽnédělat více,ovšemvŽdy
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je nutné zkonkretizovat dopad opatření
a zhodnotit jeho ekonomic\ý a sociální
dopad v časové
ose.
Předkladatel také tvrdí, Že noqi S 5
odst. 1 nařÍzenívlády č.401/2015 Sb.
,,Pokud je odpadní voda z aglomerace
nad 2000 Eo čištěnana více komunálních čistÍrnáchodpadníchvod, musívy.
pouštěnáodpadnívoda z každéčistírny
splňovat poŽadavky odvozenéz celkové
velikosti (přítokového zatíŽení)atlomerace." byl povinen implementovat
do českéhoprávního řádu. omyl, text
pocházi z dokumentu,,Guidanceon definition of the Urban Waste Water Directive.] kteqi není součástíani primárního
ani sekundárního práva EU. Praktická
aplikace tohoto ustanovení(rozpox' drženýHK ČR,pretrval aŽ na jednánívlády
ČR)znamená, ževodoprávníúřadyjsou
nyní povinné stanovovat emisní limity
kombinovaným přístupem pro každou
individuální ČoVv aglomeraci dle limitů
pro celou velikost a$lomeraceIDůsledky
na sebe nenechajídlouho čekatv podobě mal.ýchČoV dovybavených terciálním
dočištěnÍm.

$ěstské ěov vs. průmys|ové
GoV a plošnéYs. bodovézdroie
Rámcovásměrniceo vodáchč.2000/ 60/
ES určujejednoznačněprioritu omezování
přímo místěprodukce'|e
vnosu znečištění
sice pochopitelné,Že se pozornost admi.
nistrativníhoaparátu zaměřuje na tu část
znečišťovatelů,
kteří jsou jednodušeregulovatelnÍa kde nenípočítános vellcaím
odporem,přesto nenímoŽnépoŽadavkyklást

pouze na městskéčistírnyodpadnÍchvod
a opomíjetre$ulaci v místěvzniku (přímo
u původců)a takéu plošnýchzdrojů,které
jsou již s qijimkou ukazatele Pcelk v konkrétních povodích hlavními přispěvateli
znečištění.
Napříkladv ukazateli Ncelk je jiŽ dlouhou dobu ztejmé,jakou fatáIní chybou
bylo prohlášeníceléhoúzemíČRza citlivou oblast a trwánÍna plošnémpoŽadavku na odstraňování dusíku vedlo k vynaloŽenídesítekmiliard Kčbez znatelného
dopadu do zlepšenídobrého stavu vod
a dokonce vede v konkrétníchlokalitách
k dokumentovanémunegativnímudopadu na tvorbu sinic v letníchměsících.
Právě pro ukazatel dusičnanového
dusíku pocházejícíhoz hnojiv absentuje řízená snaha o úpravu vnosu těchto
zdrojů ve spolupráci s rezortem Ministerstva zemědělswí. Mimo pozornost
takézůstalaPříloha č.18, která bez daIší
diskuze zakonzervovala emisni standardy pro vyčištěnéprůmyslovéa zemědělskéodpadnívody. Přitom se stači
podívatdo ročenkyŽivotníhoprostředí,
vydávané Ministerstvem Životního prostředí (např. pro rok 2014 na str' 196)
a hned je zřejmé,kde je zapotřebí dále
pracovat.obdobná situaceje u plošných
a bodoqých zdrojů.

Gesta kupředu
Současný přístup odboru ochrany
vod MŽP je pro budoucÍfungování vodohospodářského sektoru nepřijatelný
a musí se změnit. Musíme se proto ptát,
co vede současnévedeni ministerstva

k omezení diskuze v oblasti vodního
hospodářství před meziresortnímpřipomínkoqim řÍzením (,,MPŘ..)? Proč
není moŽnéjako v letech 2002, 2006
a 2010 diskutovat návrhy nařízení
vlády č.6I/2oo3 Sb. a jeho novel v odborných skupinách? ]e to strach z konfrontace zpracovatele návrhu s realitou
nebo spíšeosobní zájmy? A jsou cíle
novel opravdu environmentáInínebo je
možnéza návrhy hledat zájmy osobní
čiobchodní?
]aký přezkum plnění současnýchpo.
Žadavkůna čištění
odpadníchvod předcházel předloŽení novéhonařízenívlády a kde jsou data, která od roku 2011
předkladatel prostřednictvím zÍízené
agentury CENIA sbírá v digitalizované
podobě od vŠechznečišťovatelů
do systémuISPOP? Pročv paralelníministerské oblasti odpadů běŽÍ téměř trvalá
diskuze s dotčenýmisubjekty a v oblasti
vodního hospodářswí ne? }ako důkaz
uvedených konstatování se stačí podívat na dalŠízásadní právní nástroj
v oblasti ochrany vod a tím je v současnosti projednávaná novela vodního zá.
kona č.254/2o0I Sb.Neníneuvěřitelné
mnoŽství252 stran připomínek víceneŽ
jasným důkazem absence odborného
předchozího dialogu, kter1ý.
vedení ministerstva opakovaně slibovalo?
osobně se domnÍvám,Že narovnání
současnésituace můŽe začítrelativně
snadno - vrácením k zaběhlému systému pracovních skupin se zapojením
dotčenýchsubjektů,odbornéveřejnosti a asociací,předcházejícípředloŽení
legislativního opatření od MPŘ. Iistě

bude takénutné posílit personálně odbor ochrany vod a integrovat spolupráci s ministerstvem podřízenou agenturou CENIA tak, aby pracovníci odboru
ochrany vod mohli pouŽívatstrukturovaná data z vodohospodářského oboru, která jsou jiŽ několik let v systému
ISPOP nák]adně a v digitální podobě
za kaŽdou čistírnuodpadníchvod soustřeďována.
|ng.ondřejBeneš'
Ph.D.

v posledníchletech vodoprávnímiúřady
provozovatelůmčistírenodpadníchvod
zmírněny emisnílimity, navzdory tomu,
že čistírnybyly bez problémůschopny
dodrŽovat přísnější limity stanovené
v původních povoleních. Pokud však
provozovatel čistírny sám dobrovolně
neprojevil snahu o plnévyuŽitímoŽností
čistÍrnya sám nenavrhl přísnějšílimity, vodoprávní úřad ho k tomu nemohl
donutit. Na příkladu čistírnyodpadních
veolraL;H.a.s.
vod Veverská Biqiška |ze ukázat, Že rozondrej.benes@veolia.com
díl v nákladech je minimální a stačilaby
jen lepšípéčeo čistírenskýproces.
Důvod popsaného stavu spatřuji ve znění přílohy č. 7 nařízenívlády
č..61'/2003 Sb'' která upravuje kromě
slovníhopopisu nejlepšídostupnétechnologie (tzv. BAT) i čÍselnéhodnoty
koncentrací pro jednotlivé znečišťujícÍ látky. Vodoprávní úřady totiŽ ve své
l Zpřesnění slovního pop.su
praxi vycházejí z těchto číselnýchhodnot a ve vazbě na ustanoveníS 38 odst.
otázkou stanovovánílimitů pro kon10 vodního zákona zpravidla nestanoví
centrace znečišťujícÍch
látek vypouŠtě- přísnějšílimiry neŽ jsou hodnoty uvených z komunáIníchčistírenodpadních denév tétopříloze.Dospělajsem proto
vod se opakovanězab1ývali
uŽ moji předk závěru, ženejvhodnějšÍm
řešenímdachůdci.Navázala jsem na ně rozsáhlým ného problému je vypuštěníčíSelných
šetřením,v němžjsem oslovila všechny hodnot a naopak zpřesněníslovníhopopisu nejlepšídostupnétechnologie pro
vodoprávní úřady,kterévydávají povolení k vypouštěníodpadníchvod a stano. čistírnyodpadníchvod tzv. BAT. Tento
vují emisní limity pro vypouštěnézne- krok by měl véstk efektivnějšímu
a účinčišťující
látky.
nějšímu vyuŽívání potenciáIu čistíren
Z šetřenivyplynulo, Že současnáprávodpadníchvod a ve qisledku k niŽšímu
nÍúpravaumoŽňujestanovit přílišbene- obsahu znečišťujících
látek vypouštěvolentnílimiry a to i přesto, Že většina ných do vodníchtoků.
čistírenodpadníchvod je schopná Čis- Mgr.AnnaŠabatová,
Ph.D
tit mnohem lépe a dodrŽovat přísněj- Veřejnýochráncepráv
šílimity. V desítkách případůtak byly
oodatelna@ochrance.czEl

lAnna

Išabatová:

SpoleěnostlNlsoFT pořódó pro všechny
zójemce v neibliŽších
lermínechtoto školení:

22.3.2016 Proho
23' 3' 2o1ó olomouc
30.3. 20ló Plzeň
31.3' 20ló ČeskéBudějovice
12.4,2016 Proho
'|3'
4' 20ló Brno
14.4.2016 Ostrovo

l0' 5. 20ló Liberec
l l ' 5. 20ló Proho
12.5.2016 Olomouc

inisoÍt

. Nok|ódÓnís odpody ze zdrovoŤnických
zoÍízení,
zoříZení
sociÓ|nípéčeo domovŮ dŮchodců
včetně kuchyňskýchodpodŮ
. Jok se řÓdně připrovitno kontro|uorgÓnu stÓtní
prostředí
sprÓvy v jednotlivýchsloŽkÓchŽjvotního
. Ekologickéminimum_ legislotivoochrony
Živo1níhoprostředív kosÍce
. obo|y o obo|oý zÓkon v proxi

l5' 3' 20,ló Proho

www.inisoÍt.cz
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