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Pozměňovací návrh
poslance Jana Schillera

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 556)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto:
„V § 38 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Dovážené odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se
rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci
splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu a nesmí obsahovat
nebezpečné závadné látky.“
(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), stává se
srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.
Dosavadní odstavce 2 až 13 se označují jako odstavce 4 až 15.“
V § 125a odst. 1 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které
zní:
„v) jako provozovatel komunální čistírny odpadních vod zneškodňuje nebo umožní
zneškodňování dovážených odpadních vod, které svým složením neodpovídají platnému
kanalizačnímu řádu nebo které obsahují nebezpečné závadné látky.“
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
„V § 125a odst. 2 písm. c) se doplňuje písmeno v).

Odůvodnění:
Smyslem úpravy, jež se vztahuje pouze na dovážené odpadní vody, nikoliv na vody přiváděné
kanalizací, je zamezit stoupajícímu trendu likvidace průmyslových odpadů, deklarovaných jako
odpadní vody, externě dovážených na komunální čistírny odpadních vod. Tyto čistírny jsou
technologicky uzpůsobeny na likvidaci splašků a nikoliv na likvidaci průmyslových odpadů,
často obsahujících i na čistírně neodstranitelné nebezpečné závadné látky, jež následně jsou
zcela bez kontroly vypouštěny do povrchových vod. Tím, že jsou odpady deklarovány jako
odpadní vody a likvidovány v režimu vodního zákona, nejsou množství ani kvalita
likvidovaných látek regulovány na rozdíl od přísné evidence při likvidaci odpadů podle zákona
o odpadech. Úpravou není nikterak ovlivněna možnost likvidace odpadních vod na k tomu
určených čistírnách průmyslových odpadních vod, ani v současné době výjimečná,
likvidace odpadů na komunálních čistírnách odpadních vod za podmínek stanovených zákonem
o odpadech, tj. v režimu likvidace odpadů. Doplněno bylo i sankční ustanovení, kde výše možné
sankce plně reflektuje značný profit generovaný při likvidaci odpadu na komunální čistírně
odpadních vod oproti likvidaci odpadu na specializovaném zřízení.

