
METODICKÝ NÁVOD STANOVUJÍCÍ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ
VODOHOSPODÁŘSKÝCH AKCÍ DO SKUPINOVÝCH PROJEKTŮ FONDU

SOUDRŽNOSTI

27. LEDNA 2004

1 KONTEXT

Na začátku srpna roku 2003 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo Metodický návod pro
seskupování projektů v oblasti vodního hospodářství pro získání podpory z Fondu soudržnosti.
Tento předešlý návod vysvětloval, jak vybrané akce obsažené v Regionálních plánech
implementace mají být sdruženy dohromady, aby tvořily základ pro skupinové projekty, které
budou dostatečně veliké pro splnění podmínek čerpání podpory z Fondu soudržnosti (dále jen
‚skupinové projekty‘).

V oblasti životního prostředí je hlavním záměrem Fondu soudržnosti pomoci České republice
především se splňováním požadavků příslušné evropské legislativy (tzv. acquis v oblasti
životního prostředí). Jednou z nejdůležitějších oblastí pro investice bude oblast vodního
hospodářství, kde bude třeba dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod
(Směrnice Rady 91/271/EHS, ve znění pozdějších předpisů) a Směrnicí o jakosti vody určené pro
lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83/ES). Regionální plány implementace směrnic EU (dále
jen ‚Regionální plány implementace‘) z roku 2002 zahrnují akce z oblasti odkanalizování a
čištění odpadních vod a z oblasti zásobování pitnou vodou. Přestože mnoho akcí obsažených
v těchto plánech je bezpochyby zapotřebí pro dosažení souladu s dvěma výše uvedenými
Směrnicemi, realizace některých z nich se však pro dosažení souladu s danými Směrnicemi nezdá
být nezbytně nutná. S ohledem na primární cíl Fondu soudržnosti zmíněný výše (tj. dosáhnout
souladu s acquis) bude zapotřebí zajistit, aby akce vybrané z Regionálních plánů implementace
pro zahrnutí do skupinových projektů byly nezbytně nutné pro dosažení souladu se Směrnicí
91/271/EHS a Směrnicí 98/83/ES , jakož i s dalšími příbuznými evropskými směrnicemi o vodě.

Účelem tohoto návodu je pomoci nedávno zřízeným Krajským pracovním skupinám při
rozhodování, které akce z Regionálních plánů implementace by měly být zahrnuty do
navrhovaných skupinových projektů a které ne. Tento návod proto stanoví soubor jasných
kritérií, jejichž účelem je zajistit, aby rozhodovací proces Krajských pracovních skupin byl
transparentní, konzistentní a založený na co možná nejjasnějších pravidlech. Jakékoli odchylky
od zde popsaných kritérií musí být předem konzultovány s Odborem integrovaného financování
MŽP (viz sekci 10 níže), aby práce na zmíněném projektu mohla pokračovat kupředu ke
schválení.

Tento metodický návod se opírá o právo ČR a právo EU a vychází ze zkušeností získaných
během twinningových projektů v Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Jak již bylo řečeno, tento návod je zaměřen zejména na otázku, které z již identifikovaných akcí
v Regionálních plánech implementace mohou být zahrnuty do skupinových projektů pro Fond
soudržnosti. Všechny takové akce musí v další etapě podléhat technické optimalizaci a kontrole,
aby bylo zajištěno, že navrhované technické řešení je nákladově nejefektivnější. Tento proces
optimalizace však není předmětem tohoto návodu.
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ČÁST I: ODPADNÍ VODY

2 POŽADAVKY PODLE SMĚRNICE 91/271/EHS

V souladu s požadavky Směrnice 91/271/EHS a s povinnostmi České republiky schválenými v
Smlouvě o přistoupení k EU,

• sběrné systémy (stokové soustavy) pro městské odpadní vody musí být v aglomeracích
větších než 2000 EO (čl. 3 Směrnice)

a
• odpadní vody vstupující do sběrných systémů musí podléhat sekundárnímu čištění1 v

aglomeracích větších než 2000 EO (čl. 4)
a

• v citlivých oblastech (tak je označena celá Česká republika) musí být zajištěno přísnější
čištění odpadních vod v aglomeracích větších než 10000 EO (čl. 5)

a
• v aglomeracích menších než 2000 EO musí odpadní vody vstupující do sběrných

systémů podléhat přiměřenému čištění – neexistuje ale požadavek na vybudování
takových sběrných systémů (čl.7).

Termín pro splnění těchto úkolů je stanoven na 31. prosince 2010.2

Do české legislativy jsou tyto požadavky ve velké míře transponovány zákonem č. 254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů a příslušným nařízením vlády č. 61/2003, přijatým dle
tohoto zákona. V České republice je potenciálně velký počet aglomerací, jichž se bude týkat
poslední výše uvedený požadavek (čištění městských odpadních vod v aglomeracích menších než
2000 EO), a proto je nutné k němu podat dodatečné vysvětlení.

3 DEFINICE ‚AGLOMERACE’

3.1 Definice stanovená Směrnicí 91/271/EHS

Téměř všechny požadavky Směrnice Rady 91/271/EHS jsou vyjádřeny ve vztahu k
‚aglomeracím’. Termín ‚aglomerace’ je obzvlášť klíčovým slovem pro definování toho, kde musí
členský stát zajistit, aby sběrné systémy a čištění odpadních vod vyhovovaly požadavkům této
Směrnice. Termín aglomerace je definován v článku 2.4 Směrnice:

                                               
1 Čl. 2 (8) Směrnice 91/271/EHS definuje sekundární čištění jako ‚čištění městských odpadních vod postupem
obvykle zahrnujícím biologické čištění s dosazováním nebo jiný postup, který vyhovuje požadavkům uvedeným v
tabulce 1 přílohy I‘.
2 Pro specifické aglomerace větší než 2000 EO byly schváleny dodatečné přechodné termíny (konec roku 2002 a
2006).  Termín pro splnění posledního požadavku (čištění odpadních vod v aglomeracích menších než 2000 EO)
není jasně uveden ve Smlouvě o přistoupení, ale předpokládá se, že je to také 31. prosince 2010.
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‚aglomerace‘ je oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány
natolik, že městské odpadní vody jsou [anebo by mohly být] shromažďovány a odváděny
do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění3

Z této definice je evidentní, že aglomerace není totožná s hranicemi jednotlivé obce. Hranice
obce jsou definovány politicky a administrativně, zatímco pro stanovení hranic aglomerace je
nutné vzít v úvahu umístění zdrojů městských odpadních vod a možnost, aby tyto byly napojeny
na jediný sběrný systém4 umožňující připojení veřejných a soukromých objektů. Definice
neobsahuje měřítko nebo kritérium, které by určovalo, co znamená ‚koncentrovány natolik‘.

V důsledku neexistence takového kritéria lze v určitých případech interpretovat Směrnici s jistou
pružností. Tyto případy se nicméně většinou vztahují pouze na otázku, jak daleko se rozkládá
aglomerace do ‚oblasti s nízkou hustotou osídlení’. To je relevantní zejména pro malé
aglomerace nebo obce, jejichž velikost se blíží přechodu mezi kategoriemi uvedenými v této
Směrnici (tj. 2 000 EO, 10 000 EO).

Aglomerace tedy může zahrnovat více než jednu obec nebo pouze části obce. Hranice aglomerací
budou součástí grafických výstupů Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK). Pouze
stanovené oblasti aglomerací jsou základem pro posouzení investičních potřeb v souladu se
Směrnicí 91/271/EHS.

V praxi může být obtížné najít vyhovující hranice nebo výsledek v některých případech obhájit.
To je pravděpodobné zejména tam, kde se politické představy o rozvoji obce liší od reálné situace
na místě. Z toho důvodu se považuje za užitečné stanovit několik základních pravidel pro
podobná rozhodnutí s přihlédnutím k tomu, že v každém případě se musí brát ohled na konkrétní
okolnosti.

3.2 Kritéria pro použití v praxi

Následující kritéria by měla být použita při definování aglomerací pro účely skupinových
projektů:

• Aglomerace je definována vysokou hustotou zástavby v místě, kde vzniká odpadní voda5.
• Na okrajích obce je třeba zvláštní pozornosti při hledání vyhovující hranice.
• Hranice aglomerace by měla být určena od vzdálenosti přibližně 200 metrů bez budov v

oblasti s nižší hustotou výstavby.

                                               
3 Definice v oficiálním českém překladu Směrnice 91/271/EHS je totožná se zde uvedenou definicí, neobsahuje ale
text uvedený v hranatých závorkách. Význam anglického textu Směrnice 91/271/EHS je nicméně blíže verzi, která je
uvedena v závorkách. Pro účely zpracování skupinových projektů je důležité, aby termín aglomerace byl chápán v
souladu s významem v anglické verzi. Tento metodický návod proto používá termín aglomerace v souladu s definicí
uvedenou výše včetně textu v hranatých závorkách.  (Definice v angličtině zní: ‚agglomeration’ means an area
where the population and/or economic activities are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected
and conducted to an urban waste water treatment plant or to a final discharge point.)
4 ‚Sběrný systém‘ je v české legislativě definován v § 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (kterou se provádí zákon o
vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.) jako: ‚systém kanalizačních stok shromažďující a odvádějící odpadní
vody‘. Tato definice vyplývá z definice obsažené ve Směrnici (91/271/EHS).
5 Zde by bylo užitečné mít údaje o hustotě obyvatel z Českého statistického úřadu, které jsou až na úrovni
jednotlivých katastrů, zejména má-li být v rámci tohoto úkolu využíván systém GIS.
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• Hranice také mohou být stanoveny při vzdálenosti menší než 200 metrů, pokud je vzdálenost
mezi budovami a možnou kanalizací nepřijatelně veliká a v rámci pozemku lze najít
adekvátní řešení čištění odpadních vod. Pokud vzdálenost přesahuje 200 metrů je nutno
zvolenou hranici řádně odůvodnit.

• Musí být zohledněn plánovaný rozvoj obce (jak je vyjádřen v územním plánu měst a obcí
nebo jeho návrhu), ale pouze pokud plány byly schváleny a v blízké budoucnosti existuje
reálná šance na jejich realizaci.

Souhrnem lze říci, že aglomerace je oblast, kde je kanalizační systém nejúčinnějším nebo
jediným možným řešením pro shromažďování městských odpadních vod a pro jejich adekvátní
čištění.

Budovy mimo hranice aglomerace musí být vybaveny adekvátním čištěním (domácí čistírna ,
jímka), nicméně není nutné mít sběrný systém propojený s aglomerací a její čistírnou odpadních
vod. V důsledku takového řešení by nemělo docházet k žádným nepříznivým dopadům na životní
prostředí.

Je také nutné zdůraznit, že ne všechny objekty uvnitř hranic aglomerace musí být napojeny na
kanalizační soustavu – článek 3 Směrnice 91/271/EHS stanoví, že „Pokud není vybudování
stokové soustavy vhodné buď proto, že by nepřineslo životnímu prostředí žádný užitek, nebo
proto, že by si vyžádalo příliš vysoké finanční náklady, použijí se individuální nebo jiné
vyhovující systémy, které zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí.“

Ministerstvo zemědělství vydalo doprovodný návod týkající se interpretace pojmu ‚aglomerace‘
v České republice (jako součást procesu zpracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací). Tento
návod je obsažen v Dodatku č. 2 Metodického pokynu pro zpracování Plánů rozvoje vodovodů a
kanalizací krajů nebo jejich částí, který vydalo MZe pod čj. 10534/2002-6000 a je k dispozici na
internetových stránkách MZe.

3.3 Dopady usnesení vlády ČR č. 1268/2003

Usnesení vlády ČR č. 1268/2003 zahrnuje schválenou zprávu ‚Konkrétní seznam aglomerací
České republiky určených do různých prozatímních kategorií přechodných období (podle
Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod)‘. Tato zpráva byla
aktualizována a upřesněna na základě konzultací s jednotlivými krajskými úřady. Seznamy
zahrnuté do tohoto dokumentu byly předloženy Evropské komisi. Je nezbytné také uvést, že
v případě 36 aglomerací s více než 10 000 EO bylo schváleno implementovat požadavky
Směrnice 91/271/EHS do roku 2006, a proto by tyto aglomerace měly získat přednost při
přípravě projektů do Fondu soudržnosti.

Pokud se v rámci přípravy skupinových projektů dojde k závěru, že některá aglomerace byla na
seznam v usnesení vlády č. 1268/2003 zařazena nesprávně, případ by měl být neodkladně
konzultován s Ministerstvem zemědělství odborem vodovodů a kanalizací.
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4 POŽADAVKY V AGLOMERACÍCH MENŠÍCH NEŽ 2000 EO

Klíčovou otázkou pro pochopení požadavků Směrnice 91/271/EHS týkajících se aglomerací
menších než 2000 EO je, co vlastně znamená ‚přiměřené čištění‘.  Čl. 2.9 Směrnice uvádí:

‚přiměřené čištění' znamená čištění městských odpadních vod jakýmkoli postupem a/nebo
způsobem zneškodňování, který zajistí, že po jejich vypuštění vyhoví recipient jakostním
cílům a příslušným ustanovením této směrnice nebo jiných směrnic Společenství.

V podstatě tyto požadavky znamenají, že jakákoli aglomerace menší než 2000 EO, která má
sběrný systém, z něhož by vypouštění mohlo mít dopad na designovanou vodu6, by měla mít
přiměřené čištění odpadních vod, aby tak bylo zajištěno splnění cílů příslušné legislativy.

Použití této definice v praxi není tak jednoduché a vyžaduje si rozsáhlé informace, jakož i
počítačové vybavení (software). Následující tabulka by měla sloužit pro stanovení akcí v
aglomeracích menších než 2000 EO, které mohou být zahrnuty do skupinových projektů.
V případech, kdy bylo vypouštění již předmětem detailnějšího posouzení a kdy existuje důkaz, že
vypouštění má značný nepříznivý dopad na splnění standardů kvality životního prostředí
v designovaném úseku7, pak tato tabulka nemusí být použita a akce může být zahrnuta do
skupinového projektu. Akce na odvádění a čištění odpadní vody v aglomeracích s méně než 2000
EO, které jsou odůvodněné potřebou chránit zdroje pitné vody mohou být také do skupinového
projektu zahrnuty.. Nicméně obzvláště v případech, kdy náklady přesáhnou hranici stanovenou
v bodě 5 níže, musí být prokázáno, že navrhovaná akce dosahuje potřebného zlepšení životního
prostředí při nejnižších možných nákladech.

Jakékoli akce vyžadované v rámci schválených programů pro dosažení souladu s jinými
směrnicemi ES (např. Směrnicí o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro
podporu života ryb) mohou být v této počáteční fázi zahrnuty bez dalšího přezkoumání (ačkoli,
stejně jako u všech navrhovaných akcí, by navrhovatelé projektů měli prokázat, že akce
představují nákladově nejefektivnější řešení pro dosažení daných environmentálních cílů).

                                               
6 Designovaná podle ustanovení transponujících legislativu EU – Směrnice o požadované jakosti povrchové vody
určené pro odběr pitné vody (75/440/EHS), o jakosti vod ke koupání (76/160/EHS), o jakosti sladkých vod
vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb (78/659/EHS)
7 Význam ‚designovaný‘ je zde stejný jako v poznámce pod čarou č. 6 výše.
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Kritérium Výsledek Akce Poznámka ke kritériu

1. Má aglomerace sběrný systém, na
který je připojeno aspoň 500 EO?8

NE Nemůže být
zahrnuta

V aglomeracích s výraznou fluktuací
obyvatel (např. jako důsledek turismu9) by
počet EO měl být maximální měsíční
průměrná populace připojená k systému.
Tento způsob bere v úvahu skutečnost, že
zatížení ve špičce má největší negativní
dopad na životní prostředí.

Obce musí prokázat, že stávající sběrný
systém slouží pro splaškovou vodu (a rovněž
pro srážkovou vodu v případě jednotné
kanalizace) a je na něj připojeno alespoň 500
EO.

Z právního hlediska je nutné prověřit, zda u
aglomerací s méně než 2000 EO již existuje
sběrný systém, tj. kanalizace pro veřejnou
potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích (ve znění
pozdějších předpisů) a prováděcí vyhlášky č.
428/2001 Sb. k tomuto zákonu. Za základ
tohoto procesu je nutno považovat
majetkovou evidenci, kterou vlastníci
vodovodů a kanalizací musí zpracovat a
(vybrané údaje) předložit vodoprávnímu
úřadu do 31.1.2004.

ANO Pokračovat

2. Existuje stávající čistírna odpadních
vod připojená k sběrnému systému s
mechanickou a biologickou, nebo
obdobnou, úpravou; anebo existuje
kmenová stoka, která připojuje
aglomeraci k čistírně odpadních vod,
která slouží více aglomeracím?

ANO Vyžaduje
zvláštní
zdůvodnění

Pokud stávající zařízení nebude adekvátně
fungovat po roce 2012, pak je možné
pokračovat. Není to ale nutné pro stávající
zařízení za účelem dosažení souladu
s emisními standardy pro takovéto zařízení,
jak jsou stanoveny v nařízení vlády č.
61/2003.

NE Pokračovat

                                               
8 Toto kritérium bylo zvoleno v souladu s prahovými hodnotami pro emisní limity odpadních vod vypouštěných z
čistíren odpadních vod s kapacitou menší než 500 EO, jak jsou stanoveny v nařízení vlády č. 61/2003.
9 Je třeba ale poznamenat, že s turistickými destinacemi by mělo být zacházeno obezřetně s ohledem na nutnost
aplikovat princip ‚znečišťovatel platí‘. Např. v případě velkého hotelu by se očekávalo, že určitou měrou přispěje na
náklady zajištění řádného čištění svých odpadních vod.
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Kritérium Výsledek Akce Poznámka ke kritériu

3. Jste si vědomi nějakého nepříznivého
dopadu vypouštění na designované
vody podle české legislativy
transponující buď Směrnici
75/440/EHS nebo Směrnici
76/160/EHS? Při zvažování tohoto
kritéria by jednoduchým pravidlem pro
vypouštění z malých aglomerací
mohlo být, že dopad bude
zanedbatelný zpravidla více než 20 km
po proudu výpusti.

ANO Pokračovat,
vyžaduje se však
zvláštní
zvážení.10

Regionální mapy ukazující designované
vodní toky podle těchto Směrnic vzniknou
brzy v rámci twiningového projektu pro
Rámcovou směrnici ES o vodní politice. Tyto
(papírové) mapy mohou jako první krok být
použity pro zjištění designačního statusu
vodních toků s dostatečnou přesností pro
tento účel.

NE Pokračovat

4. Je průtočnost výpusti menší než 1/250
z Q355

11 vodního recipientu?
(Průtočnost výpusti je nutné vypočítat
na základě 0,1 m3 den-1osoba-1.)

ANO Nemůže být
zahrnuta

Toto kritérium vychází z jednoduchého
výpočtu vlivu typické výpusti městské
odpadní vody na standardy kvality vody
stanovené Směrnicí o jakosti sladkých vod
vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro
podporu života ryb. Téměř všechny
významné vodní toky v České republice jsou
designované v rámci této Směrnice.

NE Pokračovat –
provést technické
posouzení

V této fázi je nutné provést technické
posouzení požadované kvality odpadních vod
z dané výpusti, aby byly splněny požadované
standardy kvality životního prostředí
v přijímajícím vodním toku.

5. Jsou investiční náklady akce (včetně
nákladů na kanalizační síť a čištění
odpadních vod) vyděleny počtem
obyvatel připojených k sběrnému
systému po implementaci projektu
vyšší než 40 000 Kč (náklady bez
DPH)?

ANO Pokračovat,
vyžaduje se však
zvláštní zvážení.

Číslo 40 000 Kč by mělo sloužit jen jako
první třídící kritérium pro akce v
aglomeracích s méně než 2000 EO. Ve
výjimečných případech mohou být akce
s investičními náklady nad touto hranicí
zahrnuty, pokud jsou jasně vyžadovány, ale
nemohou být realizovány v rámci těchto
nákladů, a pokud není k dispozici žádné
nákladově efektivnější řešení.

NE AKCE MŮŽE
BÝT
ZAHRNUTA

Akce v aglomeracích menších než 2 000 EO, které mohou být zahrnuty na základě této
zjednodušené analýzy, musí být předmětem podrobnějšího technického rozboru pro určení
rozsahu potřebného čištění.12 Nezbytné technické pokyny a počítačový software pro jejich

                                               
10 Viz Metodický návod ohledně programů opatření (§ 26 zákona o vodách a o změně některých zákonů (č. 254/2001
Sb.) – tento metodický návod však dosud neexistuje.
11 Q355 je hodnota průtoku, která je v průměru dosažena nebo překročena po dobu nejméně 355 dní v roce.
12 Zatímco nařízení vlády č. 61/2003 podle všeho vyžaduje pevné hodnoty emisních limitů pro čistírny obsluhující
mezi 500 a 2 000 EO, § 127 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů povoluje
‚rozumnou lhůtu’ pro plnění těchto emisních limitů. Pokud splnění těchto hodnot emisních limitů není nezbytné pro
dosažení ‚přiměřeného čištění’ podle ustanovení Směrnice 91/271/EHS,  ‚rozumná’ lhůta se může vztahovat i na
období po roce 2010.
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implementaci budou poskytnuty twiningovým týmem pro Rámcovou směrnici ES o vodní
politice na konci ledna 2004.

5 INVESTICE DO KANALIZAČNÍCH SOUSTAV

Jak je uvedeno v částech 2 a 3 výše, Směrnice 91/271/EHS vyžaduje, aby kanalizační soustavy
byly postaveny ve všech aglomeracích větších než 2 000 EO. Je třeba poznamenat, že Směrnice
nestanoví žádné požadavky ohledně zajištění sběrných systémů odpadních vod pro aglomerace
s méně než 2000 EO. Přesto v případech, kdy je na základě výše uvedených kritérií pro
aglomerace s méně než 2000 EO povoleno s využitím prostředků Fondu soudržnosti vybudovat
čistírnu odpadních vod (anebo kmenovou stoku, která připojuje aglomeraci k čistírně odpadních
vod, která slouží více aglomeracím), je možné mezi akce v těchto aglomeracích zahrnout i
vybudování kanalizační soustavy. Nezbytnou podmínkou ale je doložit efektivní využití nákladů
(prvním kritériem je nepřekročení hranice 40 000 Kč na obyvatele – viz kritérium č. 5 výše).

Kanalizační soustavy by měly být postaveny tak, aby odvedly dešťovou vodu a splašky odděleně
tam, kde je to technicky a ekonomicky možné.

Nutné investice do obnovy, rekonstrukce nebo modernizace stávajících kanalizačních soustav by
měly být zahrnuty do skupinových projektů pokud

• rozšíření soustavy na jiném místě to vyžaduje; nebo
• stávající kanalizační soustava ohrožuje zdroj pitné vody (bez ohledu na velikost aglomerace);

nebo
• neexistence kanalizační soustavy ohrožuje zdroj pitné vody (bez ohledu na velikost

aglomerace); nebo
• stávající soustava je v tak špatném technickém stavu, že nebude fungovat v roce 2010 nebo

již dříve.

Základním kritériem pro stanovení, zda je kanalizační soustava funkční, je, že účel – doprava
odpadní vody – je, nebo není splněn. To zahrnuje otázky jako je minimální velikost, spád, úniky,
atd.

V jiných případech by investice do obnovy, rekonstrukce nebo modernizace stávajících
kanalizací neměly být mezi skupinové projekty zahrnovány.

Investice do separátních systémů odvádění dešťové vody mohou být zahrnuty do skupinových
projektů, pokud:

• vybudování systému pro odvádění dešťové vody je nejvhodnějším řešením (tzn., že jiné
možnosti, jako je použití vsakovacích studní nebo soukromého vypouštění dešťové vody
přímo do vodního toku, nejsou vhodné); a

• ve stejném místě jako navrhované opatření pro odvádění dešťové vody existuje investice na
výstavbu splaškové kanalizace odůvodněná na základě výše uvedených kritérií.
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6 REGULACE PŘÍVALOVÉ VODY13

Směrnice 91/271/EHS nestanovuje žádné specifické požadavky týkající se adekvátní regulace
přívalové vody v kombinovaných stokových a čistících systémech městských odpadních vod.
Stejně tak dosavadní zvyklosti a praxe v České republice nekladly zvláštní důraz na hospodaření
s přívalovou vodou v kombinovaných systémech. Nicméně adekvátní hospodaření s přívalovou
vodou je zásadní, mají-li být splněny povinné cíle kvality vody. Protože česká legislativa
(nařízení vlády č. 61/2003) vyžaduje, aby mnoho těchto cílů bylo splněno do konce roku 2012,
investice Fondu soudržnosti do nových nebo modernizace stávajících systémů městských
odpadních vod musí zohledňovat regulaci přívalových a balastních vod. Dále česká legislativa
stanoví požadavek, aby byly povolovány stávající oddělovače dešťové vody a vybírány s nimi
související poplatky. Tyto požadavky by také měly být vzaty v úvahu při povolovacích řízeních,
která budou pokračovat do konce roku 2007 (§ 127 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů).

To znamená, že opatření v oblasti odpadních vod čerpající podporu z Fondu soudržnosti budou
muset prokázat, že v případě projektů pro jednotnou kanalizaci

• byly kanalizační systémy navrženy s adekvátní kapacitou, aby se zabránilo přetékání
přívalové vody kromě opravdu výjimečných případů (když průtočnost v řekách je tak vysoká,
že nedojde k větším ekologickým škodám); a

• čistírny odpadních vod mají dostatečnou kapacitu pro čištění nebo jsou vybaveny
odpovídajícími retenčními nádržemi pro přívalovou vodu, aby bylo zajištěno čištění veškeré
odpadní vody přiváděné do čistíren.

Decentralizované retenční nádrže pro přívalovou vodu (tj. umístěné jinde než u čistíren) mohou
být ve výjimečných případech také zahrnuty, pokud je možné jasně prokázat, že takové řešení je
nejlepší s ohledem na technickou, provozní a ekonomickou stránku věci.

Minimálně to znamená plně splňovat české technické normy14 pro dimenzování sběrných a
čistících systémů odpadních vod. Tyto normy v zásadě požadují, aby jak kanalizační systémy, tak
zařízení na čištění, byla dimenzována tak, aby byla bez přetékání schopna pojmout dvakrát větší
množství vody než za bezdeštného počasí. Pokud by měl sběrný systém přivádět větší množství
vody než je kapacita čistíren, pak musí být tato zařízení vybavena retenčními nádržemi pro
přívalovou vodu, aby bylo zaručeno, že nejméně dvojnásobné množství vody než za bezdeštného
počasí bude úplně čištěno15. V případě že se vypouští do ‚citlivého‘ (např. slabý průtok nebo
designovaná oblast) vodního toku a umístění čistícího zařízení umožňuje vybudovat vhodné
zařízení, pak by zařízení na čištění přívalové vody nebo retenční opatření měla být taková, aby
zajistila ‚úplné čištění průtoku‘ v množství trojnásobné úrovně průtoku za bezdeštného počasí (na
rozdíl od dvojnásobné úrovně průtoku za bezdeštného počasí pro splnění českých technických
norem).

                                               
13 Pod pojmem ‚přívalové vody‘ se myslí ‚extrémní dešťové události‘.
14 ČSN 75 6401, ČSN EN 12255-11
15 Pojem ‚úplné čištění‘ znamená mechanické a biologické čištění odpadní vody všemi stupni čištění, jimiž je daná
čistírna vybavena.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Kritéria pro zařazení vodohospodářských akcí do skupinových projektů Fondu soudržnosti

Strana 10 z 16

Je možné, že v některých případech splnění výše uvedených požadavků může znamenat
překročení požadavků stávajících českých technických norem.

Konečně do skupinových projektů mohou být také zahrnuta opatření chránící kanalizační
systémy a čistírny odpadních vod před povodněmi (např. zpětné ventily zabraňující povodňovým
vlnám dostat se do kanalizačních systémů).

7 NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY

Kdykoli se plánuje investiční akce v oblasti čištění odpadních vod jako součást projektu pro Fond
soudržnosti, ať už se jedná o novou stavbu nebo o modernizaci stávajícího zařízení, tato akce
musí také zahrnovat opatření pro adekvátní nakládání s čistírenskými kaly. Absence
adekvátního nakládání s čistírenskými kaly byla dosud častým problémem při předkládání
žádostí ISPA.

Uplatňované kritérium pro určování, co je a co není přijatelné pro žádání podpory z Fondu
soudržnosti, je následující: taková opatření pro nakládání s čistírenskými kaly, která vznikají
v areálu čistírny odpadních vod a vedou k tomu, že kal je vhodný pro likvidaci nebo další úpravu
(odvodnění, hygienizace kalů např. vápnem), splňují požadavky a jsou žádoucí .

8 ODSTRAŇOVÁNÍ ŽIVIN

Požadavky tabulky 1a nařízení vlády č. 61/2003 se vztahují na aglomerace větší než 10 000 EO a
100 000 EO (viz Přílohu 1 k tomuto metodickému návodu). Splnění standardů obsažených v této
tabulce obvykle vyžaduje, aby zařízení pro odstranění jak dusíku tak i fosforu byla instalována na
všech čistírnách s provozní kapacitou více jak 10 000 EO.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. také stanoví standardy kvality vody pro Ncelk a Pcelk. Tyto
standardy nevycházejí z žádného přímého požadavku ES v této oblasti, i když Rámcová směrnice
ES o vodní politice bude vyžadovat, aby členské státy řídily koncentrace Ncelk a Pcelk a dosáhly
tak požadovaných cílů kvality životního prostředí. Standardy kvality pro Ncelk a Pcelk jsou tudíž
považovány za odůvodněné.

Nicméně musí být používány opatrně, aby byly stanoveny hodnoty emisních limitů pro čistírny
městských odpadních vod. Cílem Rámcové směrnice ES o vodní politice je dosáhnout
požadovaných kvalitativních cílů stanovením vyvážených požadavků pro zlepšení jak
z bodových zdrojů (jako jsou čistírny městských odpadních vod), tak z nebodových zdrojů
(zejména zemědělství). Proto by hodnoty emisních limitů pro bodové zdroje (obecně) neměly být
stanoveny tak, že zlepšení pouze z bodových zdrojů samo o sobě povede ke splnění standardů
kvality vody – to by (obecně) znamenalo přílišnou zátěž na zlepšení bodových zdrojů a zároveň
žádné požadavky na zlepšení z nebodových zdrojů. Důsledkem řízení jen bodových zdrojů (a
ignorování nebodových zdrojů) by byly vyšší celkové náklady pro společnost k dosažení stejného
environmentálního cíle.

Proces přípravy plánů povodí, jak jsou vyžadovány Rámcovou směrnicí ES o vodní politice, byl
stanoven jako prostředek k určení vyváženého přispění ke zlepšení životního prostředí
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z bodových a nebodových zdrojů znečištění. Navrhuje se proto, aby tam, kde by dodatečné
investice v oblasti čištění odpadní vody byly zdůvodňovány potřebou splnit standardy kvality pro
Ncelk a Pcelk, byla specifikace těchto investic pozastavena, než budou k dispozici alespoň výsledky
z analytické fáze procesu plánování povodí (termín: konec roku 2004). Specifikace takovýchto
investic by měla také být považována za jednu z priorit v následném procesu plánování. Tento
proces bude přirozeně vyžadovat úzkou spolupráci mezi příslušným povodím a krajským úřadem
(a jakýmkoli jiným relevantním vodoprávním úřadem).

ČÁST II
PITNÁ VODA

9 KRITÉRIA PRO ZAHRNUTÍ AKCÍ V OBLASTI PITNÉ VODY

Akce týkající se zajištění zásobování pitnou vodou mohou být zahrnuty mezi skupinové projekty,
existuje-li jasné riziko ohrožení zdraví pro zásobované obyvatelstvo.

Musí být uplatněna následující kritéria zakládající se na Směrnici 98/83/ES. Akce připadá v
úvahu, pokud:

• se týká zásobování v množství více než 10 m3den-1 nebo obsluhuje nejméně 50 osob; a
• je nutná pro splnění prahových hodnot definovaných v seznamech A a B Směrnice 98/83/ES.

Akce pro splnění parametrů Přílohy C mohou být zahrnuty jen ve výjimečných případech,
kdy existuje jasné zdůvodnění založené na potřebě chránit lidské zdraví po předchozí
konzultaci s Ministerstvem zemědělství.

Příslušné akce se mohou týkat zlepšení stávajícího způsobu čerpání a úpravy pitné vody, jakož i
modernizace vodovodních sítí s cílem omezit sekundární znečištění. Je třeba ale poznamenat, že
nákladná opatření na čištění vody určené k odběru pitné vody s ohledem na látky jako jsou
dusičnany a pesticidy budou podrobena důkladné kontrole, aby bylo zajištěno, že nejsou možné
nákladově efektivnější alternativy (krátkodobě, míchání s jinými zdroji nebo využití
alternativních zdrojů; dlouhodobě, omezení používání dusičnanů a pesticidů v zemědělství a
jiných oblastech).

Akce s cílem nahradit azbestocementové vodovodní potrubí nebo potrubí s azbestocementovou
výstelkou nemohou být do financování zahrnuty. Světová zdravotnická organizace dosud
neidentifikovala žádný konzistentní důkaz, že by toto potrubí ohrožovalo lidské zdraví,16 a Státní
zdravotní ústav ČR dospěl ke stejnému závěru.17 (Pokud je nahrazení tohoto potrubí zapotřebí
pro zajištění souladu s parametry Přílohy A nebo B, pak tato investice samozřejmě může být
zahrnuta na základě výše uvedených kritérií.)

                                               
16 Viz například Směrnice pro kvalitu pitné vody - the Guidelines for Drinking Water Quality, třetí vydání, 2003,
nyní návrh ke konzultaci (www.who.int/docstore/water_sanitation_health/GDWQ/Updating/draftguid.htm), kapitola
8.7.4, část o azbestu.
17 Viz dokument ‚Stanovisko NRC pro pitnou vodu k používání azbestocementových potrubí pro dopravu pitné
vody‘, ref. CHŽP-216/2002, s datem 13.3.2002. V závěru dokumentu je řečeno, že „Současná azbestocementová
potrubí na pitnou vodu nepovažujeme z hlediska azbestových vláken za zdroj významného zdravotního rizika, které
by mělo mít za následek urychlenou výměnu potrubí nebo jeho sanaci výstelkou.“
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Akce s cílem rozšířit stávající vodovodní sítě obecně nejsou přijatelné, s třemi výjimkami:

• kde akce v oblasti odpadních vod s cílem ochránit zdroj pitné vody se navrhuje ve stejné
lokalitě; nebo

• kde zásobování pitnou vodou dodatečného obyvatelstva (t.j. připojení dodatečných
domácností) je paralelní s akcí v oblasti pitné vody požadované na základě dvou hlavních
kritérií uvedených výše (např. pokud dodatečně zásobované obyvatelstvo je na cestě nového
hlavního potrubí s pitnou vodou, které má vyřešit problémy s jakostí pitné vody v oblasti);
nebo

• kde existuje bezprostřední, dobře zdokumentované riziko pro lidské zdraví z nevyhovujících
vodních zdrojů, které nemůže být vyřešeno jiným způsobem než rozšířením vodovodní sítě.
Akce zdůvodněné na základě této třetí výjimky musí být rovněž předem konzultovány a
schváleny Ministerstvem zemědělství.

Akce na snížení ztráty vody z vodovodních sítí nejsou přijatelné (pokud ztráty nemají za následek
také neplnění jedné nebo více prahových hodnot uvedených na seznamu A, B nebo C Směrnice
98/83/ES tak, jak je uvedeno na začátku této kapitoly).

Krajským pracovním skupinám se doporučuje zařadit všechny přijatelné akce v oblasti pitné
vody, které jsou uvedené ve stávajících Regionálních plánech implementace nebo které vznikly v
průběhu diskuse s vodárenskými podniky.

Tam, kde se akce v oblastech pitné i odpadní vody plánují ve stejné lokalitě – míněno je společné
uložení do jednoho výkopu pro omezení narušení provozu a ekonomického využití peněz – ale
kde akce v oblasti pitné vody nemůže být zahrnuta (na základě výše uvedených kritérií), tato akce
nemůže být financována z Fondu soudržnosti, nicméně zemní práce a závěrečná úprava spojená s
těmito spojenými akcemi ano.

Objevila se také otázka, zda mohou být do financování zahrnuty akce s cílem zlepšit nakládání
s kaly z úpraven pitné vody. Tam, kde jsou takovéto úpravny pitné vody umístěny uvnitř hranic
aglomerace, by standardním řešením bylo vypouštět kaly do kanalizace. Tam, kde jsou úpravny
umístěny mimo hranice aglomerace, mohou být akce zahrnuty, pokud splňují následující kritéria:

• zlepšení je zapotřebí pro dosažení souladu s českou legislativou a českými standardy; a
• je předložen důkaz formou kalkulace nákladů, zahrnující jak kapitálové, tak provozní

náklady, jež dokládá, že navrhované řešení je optimální. Obvyklými zvažovanými variantami
jsou: vybudování čistírny odpadních vod pro úpravnu pitné vody; přeprava cisternou
z úpravny pitné vody k nejbližší vhodné čistírně odpadních vod; a vybudování potrubí
z úpravny pitné vody k čistírně odpadních vod nebo jinému vhodnému místu vypouštění.

V případech, kdy jsou provozovatel úpravny pitné vody a provozovatel čistírny odpadních vod
různými subjekty, musí být k dispozici písemná smlouva (alespoň osnova) stanovující podmínky,
za nichž bude provozovatel čistírny odpadních vod přijímat odpadní vodu od provozovatele
úpravny pitné vody.
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10 OBECNĚ

Související akce, které nesplňují výše uvedená kritéria, by neměly být zahrnovány do projektů
pro Fond soudržnosti. V přihlášce do Fondu soudržnosti by ale mělo být uvedeno, že tyto akce
budou provedeny nezávisle, a měla by být objasněna jakákoli vazba na akce zahrnuté do
skupinového projektu pro Fond soudržnosti. Např. pokud opatření pro Fond soudržnosti navrhuje
vybudovat čistírnu odpadních vod, která bude v budoucnu čistit odpadní vodu z několika
satelitních aglomerací, které nepodléhají splnění požadavků Směrnice 91/271/EHS, pak tyto
budoucí plány musí být vysvětleny a zdůvodněny jako nákladově nejefektivnější řešení.

11 SEZNAM ODKAZŮ

Evropské směrnice

• Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v
členských státech k odběru pitné vody (75/440/EHS)18

• Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vody ke koupání (76/160/EHS)19

• Směrnice Rady ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo
zlepšení pro podporu života ryb (78/659/EHS)20

• Směrnice Rady ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při
používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS)21

• Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS)22

• Směrnice Rady ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu
(98/83/ES)23

• Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS)24

Česká legislativa

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně

některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o
vodovodech a kanalizacích)

• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 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

                                               
18 OJ L 194, 25.7.1975, str. 26. Směrnice v posledním znění Směrnice 91/696/EHS.
19 OJ L 131, 5.2.76.
20 OJ L 222, 14.8.1978, str. 1. Směrnice v posledním znění Smlouvy o přistoupení z roku 1994.
21 OJ L 181, 8.7.1986, p. 6.
22 OJ L 135, 60.5.91, ve znění Směrnice 98/15/ES (OJ L 67, 7.3.98).
23 OJ L 330, 5.12.98, str. 32.
24 OJ L 175, 5.7.1985, str. 40. Směrnice v posledním znění Směrnice 97/11/ES (OJ L 73, 14.3.1997, str. 5).
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• Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti
těchto vod

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou

vodu a rozsah a četnost její kontroly
• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické

požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

Fond soudržnosti

• Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti
• Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č.

1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti
• Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění příloha II k

nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti
• Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002 o stanovení podrobných

pravidel implementace Nařízení Rady (ES) č. 1164/94, týkající se řídicích a kontrolních
systémů pomoci udělované z Fondu soudržnosti a postupu při provádění finančních korekcí

• Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 11/2003 pro předkládání žádostí o podporu
z Fondu soudržnosti

• Národní strategie Fondu soudržnosti EU – Životní prostředí (pro léta 2004-2006)
• Metodický návod pro seskupování projektů v oblasti vodního hospodářství pro získání

podpory z Fondu soudržnosti

12 KONTAKT

Jakékoli otázky nebo komentáře týkající se tohoto metodického návodu adresujte prosím na:

Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství

Mgr. David Hrdoušek
Vedoucí oddělení Fondu soudržnosti
Odbor integrovaného financování
Ministerstvo životního prostředí

tel. 267 122 828
email david_hrdousek@env.cz

Ing. Jiří Duda, vedoucí oddělení rozvoje
vodovodů
Ing. Petr Gřunděl, vedoucí oddělení rozvoje
kanalizací
Odbor vodovodů a kanalizací
Ministerstvo zemědělství

tel. 221 812 592 resp. 221 812 314
email  duda@mze.cz resp. grundel@mze.cz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:david_hrdousek@env.cz
mailto:duda@mze.cz
mailto:grundel@mze.cz
http://www.pdffactory.com


Kritéria pro zařazení vodohospodářských akcí do skupinových projektů Fondu soudržnosti

PŘÍLOHA 1

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

A.
Městské odpadní vody

(hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

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

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Ncelk

2), 8) Pcelk. 8)Kapacita ČOV
(EO)1) p 

3) m 4) p 
3) m 4) p 

3) m 
4) p 

3) m 4),6) průměr 5) m 4),6) průměr 5) m 4)

< 5007) - -
500 - 2 000 125 180 30 60 35 70 - - - - - -

2001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - -
10 001 - 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 20 2 6

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

1) Rozumí se kapacita čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný
produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného
týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně.
2) Celkový dusík znamená sumu všech forem dusíku, tj. dusíku stanoveného Kjeldahlovou metodou (organický a amoniakální dusík),
dusičnanového a dusitanového dusíku.
3) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být v překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k
tomuto nařízení. Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s
rozhodnutím vodoprávního úřadu.
4) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku A podle poznámky 3) k tabulce 1
přílohy č. 4.
5) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců a nesmí být překročeny. Počet vzorků
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odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle
poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.
6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se
pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byly tři měření vyšší než 12°C.
7) Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a stavu vody v
toku a místních podmínek.
8) Při stanovení limitů pro dusík a fosfor vezme vodoprávní úřad v úvahu harmonogram výstavby a rekonstrukce technologických stupňů
odstraňování dusíku a fosforu pro konkrétní aglomerace české republiky schválený vládou, na základě dohody ČR s EU o přechodném
období pro implementaci směrnice 91/271/EHS, v rámci „Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění
městských odpadních vod“. Pro tam uvedené konkrétní aglomerace a do stanovené doby ukončení výstavby nebo rekonstrukce,
maximálně však do 31.12.2010, stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle následujících emisních standardů:

Nanorg 6) PcelkKapacita ČOV (EO)
p m p m

10 001 - 100 000 20 30 3 6
> 100 000 15 20 1,5 3

Nanorg je suma dusíku amoniakálního, dusičnanového a dusitanového. Význam ostatních parametrů je identický jak výše.
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