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Stanovisko SOVVI k novele VZ 

 

Základní doporučení k novele zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon). 

 

1. § 88 - Doporučujeme ponechat stávající mezní hodnotu pro zpoplatnění odběru podzemní 

vody na 6.000 m3 za rok. 

2. § 90 – Doporučujeme ponechat stávající mezní hodnotu pro zpoplatnění vypouštěných 

odpadních vod do vod povrchových  na 100.000 m3. 

3. Zásadně nesouhlasíme s navrženou úpravou Přílohy č.2 k zákonu 254/2001 Sb. a 

doporučuje ponechat její aktuálně platné znění.  

V případě krajní nutnosti jsme připraveni akceptovat námi navržené níže uvedené změny: 

 
A. Sazba pro výpočet poplatku za skutečně odebrané množství podzemní vody  

 

Platnost sazby poplatku (rok) Sazba poplatku (Kč/m3) 

2017  2,50 

2018  2,50 

2019 - 2021  3 

od 1.1. 2022  3 

 
 

B. Sazby pro výpočet poplatku za vypouštěné množství odpadní vody  
 

1. čištěné odpadní vody 

Platnost sazby poplatku (rok) Sazba poplatku (Kč/m3) 

2017  0,1 

2018  0,1 

od 1.1. 2019  0,1 

 
2. nečištěné odpadní vody 

Platnost sazby poplatku (rok) Sazba poplatku (Kč/m3) 

2017  0,2 

2018 - 2019  0,2 

2020  0,5 

2021 - 2022  0,5 

od 1.1. 2023  1 

 
 
C. Sazby pro výpočet poplatku a hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění  
 

ukazatel znečištění 
sazba 

limit zpoplatnění 

hmotnostní koncentrační 

Kč/kg kg/r mg/l 

1. CHSKCr  8 10 000 40 

2. RAS 0,5 20 000 1 200 

3. nerozpuštěné látky 2 10 000 30 

4. fosfor celkový 300  400  1 



 

 

5. dusík celkový 50 5 000            12 

      6.   dusík amoniakální
 

100 1000   5 

7.  AOX  1 000 15  0,08 

8.   rtuť 20 000 0,4 0,002 

9.   kadmium 4 000 2 0,01 

 

 

 

Úměrně našemu stanovisku doporučuje změnit v návrhu novely příslušné paragrafy.  

 

4. V oblasti sledování, měření a evidence množství znečištění a objemu odpadních vod 

(§91) doporučujeme ponechat stávající stav. 

5. Rovněž změna ve správě poplatků (§99) se nám zdá jako zbytečná. 

 

 


