
Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice 

k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 

 
     VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro 

veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu a množství vypouštěné odpadní vody do recipientu. 

Kvalita i množství vypouštěných odpadních vod z veřejné kanalizace do recipientu podléhají 

zpoplatnění a musí odpovídat předepsaným limitům vodohospodářského rozhodnutí. Tento 

stav je podmíněn kvalitou a množstvím produkovaných odpadních vod napojených na 

kanalizaci. Jelikož zvýšené znečištění nebo látky nepatřící do kanalizace mohou způsobit 

havárii ČOV nebo ohrozit kvalitu vody v recipientu, je nutné, aby napojené odpadní vody 

splňovali, podmínky pro vypouštění do kanalizace. Z těchto důvodů je vypouštění odpadních 

vod do veřejné kanalizace řešeno a zpracováno v kanalizačním řádu. 

 

     Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních 

vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v 

určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními 

normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky 

vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

 

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  

(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16) 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26)  

a jejich eventuální novely. 

 

 

Povinnosti odběratele dle kanalizačního řádu 

 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými 

na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním 

řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32, § 33, 

§ 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb. 

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů 

vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí 

pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, 

c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze 

stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem 

do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě 

přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  

kanalizace předčišťovat. 

d) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních 

vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. 

e) Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat nebezpečné látky, 

které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami.  

f) V případě že se v místě jedná o oddílnou kanalizaci, nesmí na ni být napojeny žádné 

dešťové, drenážní a balastní vody. 



Povinnosti provozovatele 

 

     Dle novely NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.229/2007 Sb , VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace odpovídá za kvalitu a množství vypouštěné 

odpadní vody z kanalizace do recipientu. Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod 

podléhají zpoplatnění a naměřené hodnoty musí odpovídat předepsaným limitům uvedených 

v rozhodnutí o povolení k vypouštění odp.vod. Z těchto důvodů je nutné aby napojené 

odpadní vody splňovali podmínky kanalizačního řádu, jiné odpadní vody nelze do kanalizace 

vypouštět. 

 

 

 

SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 

 

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách, vnikat následující látky, 

které ve smyslu tohoto zákona a navazujících předpisů nejsou odpadními vodami: 

 

A. Zvlášť nebezpečné látky (s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky 

biologicky neškodné): 

 

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 

prostředí. 

2. Organofosforové sloučeniny. 

3. Organocínové sloučeniny. 

4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí, nebo jeho vlivem. 

5. Rtuť a její sloučeniny. 

6. Kadmium a jeho sloučeniny. 

7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 

8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout 

ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 

9. Hexachlorcyklohexan, tetrachlormethan, DDT, pentachlorfenol, driny (aldrin, dieldrin, 

eldrin, isodrin), hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormethan (chloroform), 1,2-

dichlorethan, trichlorethen (trichlorethylen), tetrachlorethen (perchlorethylen), 

trichlorbenzen, pentachlorbenzen  

10. Jiné organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 

vodním prostředí. 

11. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí, nebo jeho vlivem. 

 

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5 

zákona o vodách; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se 

považují za nebezpečné látky. 

 

 



B. Nebezpečné látky: 

 

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 

 1. zinek    6. selen  11. cín   16. vanad 

 2. měď     7. arzen  12. baryum  17. kobalt 

 3. nikl     8. antimon  13. berylium  18. thalium 

 4. chrom    9. molybden  14. bor   19. telur 

 5. olovo   10. titan  15. uran  20. stříbro 

2. Polyaromatické uhlovodíky, nonylfenoly. 

3. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 

4. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu 

pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve 

vodách. 

5. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 

těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle 

přeměňují ve vodě na neškodné látky. 

6. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 

7. Jiné nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 

8. Fluoridy. 

9. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

dusitany. 

10. Kyanidy. 

 

C. Ostatní látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí 

být zabráněno: 

 
1. radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě a 

ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach 

 

2. narušující materiál stokové sítě, případně způsobující provozní závady nebo poruchy 

v průtoku stokové sítě ( např. zanášení ) 

 

3. ohrožující nebo narušující provoz, materiály a čistící efekt čistírny odpadních vod 

 

4. hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, 

dusivé nebo otravné směsi 

 

5. jinak nezávadné, které však smísením s jinými látkami, vyskytujícími se v kanalizaci, 

vyvíjejí jedovaté látky 

 

6. pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny 

 

7. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky (močůvka, hnojůvka), 

aerobně stabilizované komposty. 

 



NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH 

VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE (limity) 

 

     Pokud se jedná o kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět 

do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy (§ 18 odst 4 zákona č. 274/2001 Sb. 

o VaK). 

 

     Níže uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. 

netýkají  splaškových odpadních vod z domácností. 

 

 

VŠEOBECNÉ LIMITNÍ HODNOTY ZNEČIŠTĚNÍ 
 

     Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené 

v následující tabulce s výjimkou významných producentů odpadních vod se samostatnými 

limity v některých ukazatelích. 

 

 

Ukazatel znečištění Maximální hodnota  
- prům.  (platná pro 

směsný vzorek) 

Maximální hodnota  
- max. (platná pro 
bodový vzorek) 

CHSK – Cr 630 mg/l 800 mg/l 

BSK 5 320 mg/l 400 mg/l 

NL 300 mg/l 380 mg/l 

tuky a oleje (jako extrah. látky)   55 mg/l   70 mg/l 

Tenzidy   7 mg/l   10 mg/l 

ropa a ropné látky   5 mg/l   10 mg/l 

látky fenolického charakteru    10 mg/l    20 mg/l 

rozpuštěné látky 1 500 mg/l 2 200 mg/l 

rozpustné anorganické soli 1 000 mg/l 1 500 mg/l 

N-NH4+ 45 mg/l 55 mg/l 

N celkový 55 mg/l 70 mg/l 

P celkový 10 mg/l 13 mg/l 

celková sušina 3 000 mg/l 3 000 mg/l 

měď 0,3 mg/l 0,3 mg/l 

zinek 1,5 mg/l 1,5 mg/l 

železo 10 mg/l 10 mg/l 

pH 6,5 – 9,5 6,5 – 9,5 

teplota 40 0 C 40 0 C 

chlorované uhlovodíky 0,005 mg/l 0,005 mg/l 

arsen 0,03 mg/l 0,03 mg/l 

chrom  celkový 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

kadmium 0,003 mg/l 0,003 mg/l 

kobalt 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

nikl 0,08mg/l 0,08mg/l 



olovo 0,15 mg/l 0,15 mg/l 

rtuť 0,0015 mg/l 0,0015 mg/l 

selen        0,05 mg/l  0,05 mg/l 

vanad 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

stříbro 0,1 mg/l 0,1 mg/l 

molybden 0,02 mg/l 0,02 mg/l 

kyanidy celkové 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

kyanidy toxické  0,1 mg/l 0,1 mg/l 

AOX 0,15 mg/l 0,15 mg/l 

PCB 0,0005 mg/l 0,0005 mg/l 

sirníky (vyjádřené jako S) 1,0 mg/l 2,0 mg/l 

Salmonella sp.  Negativní nález Negativní nález 

radioaktivní látky: 

 I.Ra226,Po210,Ra228,transurany 

 II. Sr90, Cs137 a ostatní 

III. C14, H3
 

 

2 Bq/l 

20 Bq/l 

1 000 Bq/l 

 

2 Bq/l 

20 Bq/l 

1 000 Bq/l 

 

 

 

 

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude 

o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v 

rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 

274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). 

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle 

§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Boskovicích dne  8.8.2011 


