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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období

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 části první čl. I se za bod č. 28 vkládá nový bod, který zní:
„29. V § 38 odst. 2 zní „(2) Odpadní vody včetně dovážených splaškových odpadních vod
z bezodtokých jímek (žump) 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. Způsobem podle věty první lze zneškodňovat také ostatní dovážené odpadní vody,
pokud neobsahují nebezpečné závadné látky uvedené v příloze č. 1 části I v bodech č. 1 a
4 a v části II v bodech č. 1 a 6 k tomuto zákonu.“.“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
V části první čl. I se za bod č. 77 vkládá nový bod, který zní:
„78. V § 125a odst. 1 se na konci písmene j) doplňuje nové písmeno k), které zní:
„k) v rozporu s § 38 odst. 2 jako provozovatel komunální čistírny odpadních vod zneškodňuje
nebo umožní zneškodnění ostatních dovážených odpadních vod, které svým složením
neodpovídají platnému kanalizačnímu řádu nebo které obsahují nebezpečné závadné látky
uvedené v příloze č. 1 části I v bodech č. 1 a 4 a v části II v bodech č. 1 a 6 k tomuto zákonu.
Dosavadní písmena k) až u) se označují jako písmena l) až v).“
Dosavadní novelizační body se přečíslují.

Dosavadní novelizační bod č. 78 zní:
„79. V § 125a odst. 1 se za písm. s) vkládají nová písmena t) a u), která znějí:
„t) v rozporu s § 87k odst. 1 nesplní povinnost uloženou opatřením komise pro sucho při stavu
nedostatku vody,
u) neposkytne orgánu pro sucho informace podle § 87l odst. 2,“.“.
Dosavadní písm. u) až w) se označují jako v) až x).

Za dosavadní bod č. 79 se vkládá nový bod, který zní:
„80. V § 125a odst. 2 zní:
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), q) nebo r),
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene u),
c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f), i), j), l), m), o), s), t) nebo w),

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), e), h), k) p) nebo x),
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene n) nebo v), nebo
f) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d).“.“.
Dosavadní body č. 79 až 82 se zrušují.

Odůvodnění:
Navrhovaná úprava se vztahuje pouze na komunální čistírny odpadních vod. Cílem návrhu je
zamezit stoupajícímu trendu likvidace průmyslových odpadů deklarovaných jako odpadní
vody, které jsou externě dováženy na komunální čistírny odpadních vod. Tyto čistírny jsou
technologicky uzpůsobeny na likvidaci splašků, a nikoliv na likvidaci průmyslových odpadů,
které často obsahují i na čistírně neodstranitelné nebezpečné závadné látky (specifikovány
skupiny AOX, karcinogenní látky, sloučeniny těžkých kovů a ropné látky), které jsou následně
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 však není 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, tedy v režimu likvidace odpadů.
Zároveň návrh umožňuje bezproblémovou likvidaci splaškových odpadních
vod akumulovaných v jímkách na vyvážení (žumpách), pokud bude tato likvidace prováděna
v souladu s platným kanalizačním řádem. To povede ke zjednodušení procesu přijímání tohoto
typu odpadních vod k likvidaci na komunálních ČOV a ke zvýšení dostupnosti míst, kam je
možné akumulované odpadní vody vyvážet.
Doplněno bylo i sankční ustanovení, kde výše možné sankce plně reflektuje značný profit
generovaný při likvidaci odpadů na komunální čistírně odpadních vod oproti likvidaci odpadů
na specializovaném zařízení.

Platné znění s vyznačením změn:
§ 38
(2) 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. (2) Odpadní vody včetně
dovážených splaškových odpadních vod z bezodtokých jímek (žump) 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. Způsobem podle věty první lze zneškodňovat také ostatní
dovážené odpadní vody, pokud neobsahují nebezpečné závadné látky uvedené v příloze č.
1 části I v bodech č. 1 a 4 a v části II v bodech č. 1 a 6 k tomuto zákonu.

§ 125a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo
zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,
b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k
nakládání s vodami,
c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,
d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace
odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky,
e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu
nebo v rozporu s ním,
f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2,
g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8,
h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením
obecné povahy podle § 30 odst. 10,
i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2,
j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo
neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s §
35 odst. 3,
k) v rozporu s § 38 odst. 2 jako provozovatel komunální čistírny odpadních vod zneškodní nebo
umožní zneškodnění ostatních dovážených odpadních vod, které svým složením neodpovídají
platnému kanalizačnímu řádu nebo které obsahují nebezpečné závadné látky uvedené v příloze
č. 1 části I v bodech č. 1 a 4 a v části II v bodech č. 1 a 6 k tomuto zákonu.
l) k) vypustí důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 5,
m) l) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, 57

n) m) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření,
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí,
o) n) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9,
p) o) poruší zákaz podle § 46 odst. 1,
q) p) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle § 58 odst. 3,
r) q) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3,
s) r) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2,
t) s) v rozporu s § 87k odst. 1 nesplní povinnost uloženou opatřením komise pro sucho při
stavu nedostatku vody,
u) t) neposkytne orgánu pro sucho informace podle § 87l odst. 2,
v) u) s) vypustí důlní vody bez splnění podmínek stanovených vodoprávním úřadem nebo v
rozporu s nimi,
w) v) t) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 109
odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo
x) w) u) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm. b).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), p, q) nebo q) r),
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene u),
b) c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f), i), j), k) l), l) m), n) o), r) s) nebo t),
t) nebo w),
c) d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), e), h), k) o) p) nebo u) nebo x),
d) e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene m) nebo s) nebo u) v), nebo
e) f) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d).

