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č.j.: SFZP 157233/2022 

datum: 07. 09. 2022 

 

 

Sekce ekonomická                  

Odbor finančních příjmů fondu, Státní fond životního prostředí 

 

 

Všem poplatníkům dle § 89 zákona č. 254/2001 Sb. 

 

 

Metodický pokyn správce poplatku k odlehčovacím komorám jednotné kanalizace 

nesplňujícím technické požadavky pro jejich stavbu a provoz 

 

 

1. Uvedení situace 
 

Důvodem pro vydání tohoto Metodického pokynu je zpoplatnění vypouštění 

odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace podle § 89b písm. f) 

nesplňujících technické požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním 

předpisem, kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a to od 1. 1. 2023. 

Tento metodický pokyn byl zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vodní zákon“), a též v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., vyhláška Ministerstva 

zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška MZe“), a má sloužit jako pomůcka pro 

znečišťovatele, provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kteří mají v majetkové 

a provozní evidenci vodohospodářský majetek – odlehčovací komory sloužící ke 

spolehlivému rozdělení návrhového přítoku odpadních vod v poměru podle 

hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok na čistírnu odpadních 

vod. 

 

2. Metodické řešení 
 

1. Znečišťovatel, provozovatel vodohospodářské infrastruktury, má dle Vyhlášky MZe 

povinnost vést a předávat evidenci mimo jiné všech objektů jednotné kanalizace 

sloužících k odlehčení odpadních vod a průběžně kontrolovat plnění předepsaných 

požadavků dle § 19 odst. 7 vyhlášky MZe, především splnění předepsaného poměru 

ředění v souladu s českou technickou normou ČSN 75 6262. 

2. Pro nově budované a rekonstruované odlehčovací komory je nutné splnit rozmezí 

poměru ředění uvedené v normě české technické normě ČSN 75 6262, bod 4.1.6. 
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3. Všechny ostatní stávající odlehčovací komory musí splňovat poměry ředění, na něž 

byly navrženy a zkolaudovány. Tyto poměry ředění jsou uvedeny zejména 

v kanalizačním řádu a případně též v kolaudačním rozhodnutí či souhlasu.  

4. Výjimku pro stávající odlehčovací komory tvoří případy, kdy se na jednotnou 

kanalizaci napojuje nová část kanalizace odvádějící odpadní a srážkové vody z nové 

zástavby a provedeným posouzením stávajících odlehčovacích komor se prokáže 

zhoršení poměrů ředění nad rámec platného kanalizačního řádu či kolaudačního 

rozhodnutí nebo souhlasu. V těchto případech se postupuje dle české technické 

normy ČSN 75 6262 bod 4.1.6. 

5. Splnění předepsaného poměru ředění je pak možné prokazovat a kontrolovat: 

a. na základě měření prováděného autorizovaným subjektem v oboru průtoků 

vod dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, 

b. nebo na základě simulace matematického modelu dle české technické 

normy ČSN 75 6262.  

Tuto kontrolu lze provést i ze strany správce poplatku. 

6. Skutečný poměr ředění se pro účely posouzení splnění poplatkové povinnosti udává 

s přesností na dvě desetinná místa.  

7. Pokud stávající odlehčovací komora nesplňuje požadavky čl. 4.1.5. a 4.1.6. české 

technické normy ČSN 75 6262, může znečišťovatel, provozovatel vodohospodářské 

infrastruktury, přistoupí-li ke změně stavby jednotné kanalizace, požádat 

vodoprávní úřad o možnost posouzení odlehčovací komory podle požadavků 

uvedených v čl. 5 české technické normy ČSN 75 6262 a na základě výsledků 

požadovat v rámci řízení o změně stavby jiný poměr ředění odpadních vod nebo 

jiné technické řešení odlehčování.  

8.  Pokud odlehčovací komora nesplňuje požadavky kolaudačního rozhodnutí či 

souhlasu nebo vypouštění odlehčených nečištěných odpadních vod nesplňuje 

požadavky kanalizačního řádu či smlouvy o odvádění odpadních vod, může se 

jednat o užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či souhlasem nebo o 

vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem či smlouvou o odvádění 

odpadních vod. V takovém případě je znečišťovatel, provozovatel 

vodohospodářské infrastruktury povinen zjednat nápravu tohoto protiprávního 

stavu.  

9. Znečišťovatel, provozovatel vodohospodářské infrastruktury je povinen podat 

správci poplatku poplatkové přiznání v případě, že odlehčovací komora nesplní 

podmínky § 19 odst. 7 Vyhlášky MZe a zároveň je překročen limit pro 

zpoplatnění dílčího poplatku z objemu či jsou překročeny limity dílčího poplatku 

z jednotlivého znečištění dané přílohou č. 2 vodního zákona. 

10. V případě nejasností týkajících se zpoplatnění objektů jednotné kanalizace 

sloužících k odlehčení odpadních vod je možné požádat správce poplatku 

o stanovisko k postupu plnění ohlašovacích povinností. 

Provozovatel může sám navrhnout postup pro určení znečištění v odpadních 

vodách a zjištění jejich objemu a správce poplatku může k tomuto návrhu 

přihlédnout. Výsledek jednání bude protokolárně zaznamenán. 

file:///C:/Users/estanglova/Desktop/Rozděláno_aktualizovat%20na%20G/Formuláře/Final/poplatky.voda@sfzp.cz


Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.sfzp.cz, e-mail: poplatky.voda@sfzp.cz 

3/3 

3. Vymezení pokynu č.j. SFZP 132990/2019 
 

Tímto Metodickým pokynem se omezuje použití Metodického pokynu k postupu 

výpočtu poplatku za vypouštění odlehčených nečištěných odpadních vod do vod 

povrchových č.j. SFZP 132990/2019, účinného od 2. 12. 2019, který lze aplikovat pouze 

pro odlehčovací komory nacházející se přímo na čistírnách odpadních vod. 

 

 

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023. 

 

Ing. Karla Ferinová 

Ředitelka odboru finančních příjmů fondu 

 
(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

Na vědomí:  

▪ SOVAK 

▪ MŽP 
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