Nejčastěji kladené otázky
při vyplňování formulářů pro ohlašování údajů pro vodní bilanci


Proč ve formuláři nevidím všechna vydaná a platná rozhodnutí o nakládání s vodami?
Ve formuláři je možno zobrazovat jen jedno rozhodnutí o nakládání s vodami, a to pouze
poslední platné v ohlašovacím období. Pokud máte k evidovanému zdroji ještě vydána současně
další platná povolení pro dané ohlašovací období, bohužel je ve formuláři neuvidíte. V takovém
případě je pro upřesnění v evidenci správce povodí vhodné napsat jejich čísla jednací a datum
vydání do Poznámky na konci formuláře.



Můžu do formulářů opsat hodnoty množství vod (příp. jejich jakosti) stanovené v rozhodnutí
k nakládání s vodami nebo hodnoty předchozího roku, když se u nás nic nemění ?
Ne, jedná se o skutečně zjištěné hodnoty, nikoliv množství vod (či jejich jakost) z uplynulých let
nebo limity stanovené v rozhodnutí k nakládání s vodami. Povinnost sledovat množství a jakost
vod, se kterými povinný subjekt nakládá, je stanovena ve vodním zákoně (§ 10 odst. 1 a 2, § 38
odst. 4);



Jak mám ve formuláři Vypouštěné vody u vyústění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou
potřebu vyplnit množství vypouštěných odpadních vod, když ho neměřím?
V případě vypouštění odpadních vod má povinný subjekt podle vodního zákona (§ 38 odst. 4)
povinnost zjišťovat jejich objem. V případě, že se jedná o vypouštění odpadních vod z volných
kanalizačních výustí kanalizace pro veřejnou potřebu a v povolení k nakládání s vodami není
stanoveno jinak, lze připustit náhradní způsob zjištění množství těchto vod:
1. podle stočného (pokud není stanoveno paušálem);
2. podle množství vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu (pokud není stanoveno
paušálem a je na něj napojena většina obyvatel, napojených na předmětnou kanalizaci
pro veřejnou potřebu);
3. podle ročních směrných čísel (Příloha č. 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů).



Co je to produkované a co je to vypouštěné znečištění ve formuláři Vypouštěné vody?
Vypouštěným znečištěním (odtokem) je jakost odpadní vody, vypouštěná do vodního toku.
Produkovaným znečištěním (přítokem) je jakost odpadní vody, přitékající na čistící zařízení.
V případě vypouštění odpadních vod bez čištění (např. volné kanalizační výusti kanalizace pro
veřejnou potřebu) jsou dle metodiky pro vodní bilanci hodnoty Vypouštěného znečištění
(odtoku) rovny hodnotám Produkovaného znečištění (přítoku).



Musím ve formuláři Vypouštěné vody vyplňovat hodnoty jakosti u všech předepsaných
ukazatelů?
Nemusíte. Druh vyplňovaných ukazatelů jakosti vypouštěných vod se shoduje s výčtem ukazatelů
stanovených v povolení k nakládání s vodami ‐ vypouštění vod. Pokud tedy v povolení nemáte
pro některé ve formuláři předurčené ukazatele znečištění stanovené limity jakosti vypouštěných
vod, nemusíte je sledovat a tím pádem ani vyplňovat. Vždy ohlašujte hodnoty pro ukazatele
minimálně dle výčtu podle platného povolení, případně dle podmínek povolení, kde může být pro
některé ukazatele stanovena pouze povinnost sledování.
Přednastavenou tabulku výčtu ukazatelů lze změnit přidáním či ubráním ukazatele. Pokud si
tabulku pečlivě upravíte dle Vašich potřeb, zůstane její rozsah stejný i pro ohlašování v dalších
letech.



Jaké hodnoty mám vyplnit u produkovaného znečištění ve formuláři Vypouštěné vody, když
nesleduji přítok?
Hodnoty produkovaného znečištění vyplňujte jen v případě, že sledujete jakost přítoku na
čistírnu odpadních vod. Jedná se jen o skutečně naměřené hodnoty jakosti odpadních vod
v jednotlivých ukazatelích na přítoku, nikoliv o přepočet podle napojených obyvatel,
ekvivalentních obyvatel (EO) či projektované kapacity čistírny odpadních vod. V případě
vypouštění odpadních vod bez čištění jsou dle metodiky pro vodní bilanci hodnoty Vypouštěného
znečištění (odtoku) rovny hodnotám Produkovaného znečištění (přítoku).



Jak mám vyplnit formulář Vypouštěné vody, když máme v obci několik výustí kanalizace pro
veřejnou potřebu a v seznamu máme pouze jeden formulář?
V případě několika volných výustí kanalizace pro veřejnou potřebu určí správce povodí (zejména
podle hydrologické lokalizace) zda budou volné výusti evidovány jako jeden či více zdrojů
vypouštění odpadních vod. V případě, že jsou volné výusti evidovány jako jeden zdroj znečištění,
vyplňuje se jeden formulář. Do něj se u množství vypuštěných odpadních vod uvádí součet
množství vypouštěných vod všech výustí, u jakosti vypouštěných vod pak průměry ze všech
hodnot naměřených výsledků rozborů podle jednotlivých ukazatelů ze všech výustí.

