
Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 200 Rozeslána dne 8. prosince 2021 Cena Kč 53,–

O B S A H :

445. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech

446. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů



445

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zá-
konů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vy-
pouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech, se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 větě poslední, § 8 odst. 2, § 11
odst. 4 větě první a v příloze č. 3 části B poznámce 1)
k tabulce 3 větě druhé se za slovo „nebezpečné“
vkládá slovo „závadné“.

2. V § 8 odst. 1 se slova „látek nebo zvlášť ne-
bezpečných látek neuvedených v příloze č. 1 k to-
muto nařízení“ nahrazují slovy „závadných látek“.

3. V § 9 odst. 4, § 11 odst. 4 větě první, § 12
odst. 2 větách první a poslední a v příloze č. 1 části B
poznámce 7) k tabulce 2 se za slovo „nebezpečných“
vkládá slovo „závadných“.

4. V § 11 odst. 4 větě poslední se za slovo „ne-
bezpečnými“ vkládá slovo „závadnými“.

5. V § 12 odst. 3 větě první se slova „s obsahem
zvlášť nebezpečných látek neuvedených v tabulce 3
přílohy č. 1 k tomuto nařízení a odpadních vod“
zrušují a za slovo „nebezpečných“ se vkládá slovo
„závadných“.

6. V § 12 odst. 4 se slovo „látek“ nahrazuje
slovy „závadných látek nebo prioritních nebezpeč-
ných látek“.

7. V příloze č. 1 části A tabulce 1a se v prvním
řádku tabulky za text „Pcelk“ vkládá „*“.

8. V příloze č. 1 části A poznámce 1) k tabul-
ce 1a větě šesté se za slovem „tabulce“ číslo „1“ zru-
šuje.

9. V příloze č. 1 části A poznámkách 3) a 5)
k tabulce 1a větách posledních a v příloze č. 1 části A
poznámce 2) k tabulce 1b větě poslední se slova
„3) k tabulce 1“ nahrazují slovy „2) k tabulce“.

10. V příloze č. 1 části B tabulce 2 bod č. 20.12
zní:
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11. V příloze č. 1 části B tabulce 2 se bod
„38.32“ nahrazuje bodem „38.20“, který zní:
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12. V příloze č. 1 části B tabulce 2 se v bodě
75.00 odkaz na poznámku 16) zrušuje.

13. V příloze č. 1 části B poznámce a) k tabul-
ce 2 se na konci textu věty první doplňují slova
„ , pokud není dále uvedeno jinak“.

14. V příloze č. 1 části B poznámce a) k tabulce
2 větě poslední se slova „A nebo B nebo C“ zrušují
a slova „3) k tabulce 1“ se nahrazují slovy „2) k ta-
bulce“.

15. V příloze č. 1 části B poznámka 14) k ta-
bulce 2 zní:

„14) U spaloven odpadů a zařízení na spoluspalování
odpadů jde o odpadní vody z čištění plynů. Limitní
hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné,
pokud

a) pro nerozpuštěné látky 95 % denně (bodově)
měřených hodnot nebo měření reprezentativ-
ních vzorků úměrných průtoku za 24 hodin ne-
překročí limitní hodnotu 30 mg/l a žádná hod-
nota nepřekročí 45 mg/l,

b) pro těžké kovy a arsen žádná hodnota v repre-
zentativních vzorcích úměrných průtoku za
24 hodin odebíraných s četností nejméně jednou
za měsíc nepřekročí limitní hodnotu koncen-
trace a

c) pro dioxiny a furany měřené každých 6 měsíců,
první rok provozu každé 3 měsíce, nepřekročí
žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncen-
trace.

Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve
kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spa-
lin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalova-
cího nebo spoluspalovacího zařízení do vodního
prostředí. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin
čištěny mimo spalovací nebo spoluspalovací zařízení
v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze to-
hoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplat-
ňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud
jsou odpadní vody z čištění odpadních plynů čištěny
v místě svého vzniku společně s odpadními vodami
z jiných zdrojů ve spalovacím zařízení, provádí pro-
vozovatel měření

a) v toku odpadních vod z procesů čištění odpad-
ních plynů před příjmem do společného zaří-
zení na čištění odpadních vod,

b) v toku či tocích ostatních odpadních vod před

jejich příjmem do společného zařízení na čištění
odpadních vod, nebo

c) v bodě konečného vypouštění odpadních vod
po čištění ze zařízení na spalování odpadu nebo
zařízení na spoluspalování odpadu.

Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny
v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s ji-
nými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty
bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální kon-
trolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, te-
ploty a průtoku.“.

16. V příloze č. 1 části B se za poznámku 27)
k tabulce 2 vkládají nové poznámky 27a) až 27d),
které znějí:
„27a) V případě použití více než 1 druhu rudy se uve-
dené mezní hodnoty emisí uplatní úměrně k použí-
vanému množství těchto rud.
27b) Při užívání neutrálního rutilu.
27c) Při užívání syntetického rutilu.
27d) Při užívání strusky.“.

17. V příloze č. 1 nadpisu části C, příloze č. 1
části C názvu tabulky 3 a v příloze č. 3 části B názvu
tabulky 3 se za slovo „nebezpečných“ vkládá slovo
„závadných“.

18. V příloze č. 3 části A se poznámky č. 1 až 16
k tabulce 1a zrušují, a to včetně odkazů na po-
známky.

19. V příloze č. 3 části A poznámce F) k tabulce
1a se slova „vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů“ nahrazují slovy „vyhlášky č. 422/
/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionu-
klidového zdroje“.

20. V příloze č. 3 části A tabulce 1b se ve
sloupci NEK-NPK u ukazatelů benzo[b]fluoranthen
a benzo[k]fluoranthen číslo „0,17“ nahrazuje čís-
lem „0,017“.

21. V příloze č. 3 části A poznámce k tabulce 1b
se slova „Prioritní látky“ nahrazují slovem „Látky“
a na konci textu poznámky se doplňují slova „nebo
prioritní nebezpečné látky“.

22. V příloze č. 3 části A poznámce 10) k tabul-
ce 1b se slovo „polyaromatické“ nahrazuje slovy
„polycyklické aromatické“.

23. V příloze č. 3 části A tabulce 1c se řádek
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s ukazatelem 3,4-dichloranilin, řádek s ukazatelem
perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty a řá-
dek s ukazatelem terbutryn zrušují.

24. V příloze č. 3 části A tabulce 1c se ve
sloupci Značka, zkratka nebo číslo CASA u ukaza-
tele MCPA text „26544-20-7“ nahrazuje textem
„94-74-6“.

25. V příloze č. 3 části A se poznámky č. 17
až 27 k tabulce 1c zrušují, a to včetně odkazů na
poznámky.

26. V příloze č. 3 části A poznámce G) k tabul-
ce 1c se slova „vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „vyhlášky
č. 422/2016 Sb.“.

27. V příloze č. 3 části A tabulce 1c se věta

„Pozn.: Prioritní látky označené symbolem „*“ jsou
zvlášť nebezpečné závadné látky.“ zrušuje.

28. V příloze č. 3 části A se poznámka 3) k ta-
bulce 1c zrušuje.

29. V příloze č. 6 řádku 28 se slovo „polyaro-
matické“ nahrazuje slovy „polycyklické aroma-
tické“.

30. V příloze č. 7 nadpisu tabulky se slova
„uvedené pod tabulkami 1a a 1b“ nahrazují slovy
„k tabulkám 1a a 1b“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 k provedení § 5 odst. 1, 2, 8 až 10 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona
č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických poža-
davcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky
č. 352/2013 Sb. a vyhlášky č. 339/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písm. w) se slova „ ; za plasty se také
považují polymerní materiály vzniklé na bázi jiných
prvků než uhlík, například silikony“ zrušují.

2. V § 3 odst. 2 se slova „TOC a CHSKMn“

nahrazují slovy „TOC, CHSKMn a rtuť“ a za slova
„a u CHSKMn“ se vkládají slova „a rtuti“.

3. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Pro účely této vyhlášky se pro ukazatele
neuvedené ve vyhlášce, kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, stanoví tyto další hygienické
limity pro pitnou vodu:

a) ftaláty (DEPH) 0,008 mg/l,

b) fenoly (těkající s vodní parou) 0,05 mg/l,

c) baryum 0,7 mg/l,

d) cín (anorganický) 3,0 mg/l,

e) cín (tributylcínoxid) 0,002 mg/l,

f) zinek 3,0 mg/l,

g) sloučeniny s NH2 skupinou 0,3 mg/l,

h) primární aromatické aminy < 0,01 mg/l
(mez detekce),

i) styren 0,02 mg/l,

j) ethylbenzen 0,02 mg/l,

k) xyleny 0,2 mg/l,

l) toluen 0,2 mg/l,

m) vanad 0,05 mg/l,

n) kobalt 0,01 mg/l.“.

4. V § 7 odst. 1 se slova „zvláštním právním
předpisem5)“ nahrazují slovy „čl. 3 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1935/2004 ze dne
27. října 2004 o materiálech a předmětech určených
pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/
/EHS a 89/109/EHS.“.

5. § 10 včetně nadpisu zní:

„§ 10

Výrobky z plastů

Pro výrobu plastů a výrobků z plastů pro styk
s vodou lze použít pouze monomery a jiné výchozí
látky a přísady uvedené v seznamu monomerů a ji-
ných výchozích látek podle článku 11 nařízení Ko-
mise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o mate-
riálech a předmětech z plastů určených pro styk s po-
travinami, v platném znění.“.

6. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Podle jakosti surové vody v konkrétní lo-
kalitě se musí aplikovat postup úpravy ověřený
zkouškou upravitelnosti této vody podloženou labo-
ratorní, poloprovozní nebo provozní zkouškou, jejíž
trvání musí být prokázáno požadovanou účinností
úpravy vody. Pro úpravu vody lze použít tyto tech-
nologické postupy:

a) odstraňování organismů na mikrosítech,

b) provzdušňování vody,

c) filtrace na vhodném materiálu,

d) stabilizace vody pomocí filtrace vody přes vá-
penec nebo jinou odkyselovací hmotu nebo
dávkováním vápna, případně dávkováním oxidu
uhličitého,

Sbírka zákonů č. 446 / 2021Strana 6102 Částka 200



e) jedno nebo dvoustupňové odželezování a od-
manganování vody,

f) jednostupňová separace, zejména filtrací přes
vrstvu zrnitého materiálu,

g) dvoustupňová separace zařazením prvního se-
paračního stupně před filtraci vrstvou zrnitého
materiálu,

h) membránová separace za podmínky dodržení
požadavků uvedených v odstavci 2,

i) adsorpce na práškovém nebo granulovaném ak-
tivním uhlí a jiných sorpčních materiálech,

j) oxidace anorganických složek s použitím
chloru, chlornanu sodného, chlornanu vápena-
tého, oxidu chloričitého, manganistanu drasel-
ného, peroxidu vodíku nebo ozonu,

k) oxidace organických složek s použitím ozonu,
manganistanu draselného nebo jejich kombinací
v pokročilých oxidačních procesech s peroxidem
vodíku, Fentonovým činidlem, katalyzátory
nebo UV zářením; po těchto procesech musí
kvůli zachování biologické stability vody násle-
dovat sorpce oxidačních produktů na aktivním
uhlí nebo pomalá biologická filtrace,

l) pomalá biologická filtrace,

m) úprava pH,

n) dezinfekce vody s použitím chloru, chlornanu
sodného, chlornanu vápenatého, oxidu chloriči-
tého, chloraminu nebo ozonu,

o) ozařování ultrafialovým zářením o vlnové délce
250 – 270 nm a minimální dávce 400 J/m2 v ce-
lém objemu vody s tím, že 85 % radiačního
výkonu musí být při vlnové délce 253,7 nm
u monochromatické nízkotlaké lampy, nebo
o vlnové délce v rozmezí 200 – 400 nm a mini-
mální dávce 400 J/m2 u polychromatické stře-
dotlaké lampy a při dodržení ostatních podmí-
nek uvedených v ČSN 75 5050-3 Hospodářství
pro dezinfekci vody ve vodohospodářských
provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV
zářením,

p) úprava na principu iontové výměny, nebo

q) protikorozní ochrana dávkováním inhibitorů
koroze za podmínky dodržení požadavků uve-
dených v části F přílohy č. 2.“.

7. V příloze č. 1 bodu 3 písm. b) se slovo „vo-
divostí“ nahrazuje slovem „konduktivitou“.

8. V příloze č. 1 bodu 3 se na konci písmene c)
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e),
která znějí:

Sbírka zákonů č. 446 / 2021Částka 200 Strana 6103



9. V příloze č. 1 bodu 5 písmeno b) zní:

10. V příloze č. 1 bodu 7 písmeno c) zní:

11. V příloze č. 1 bodu 7 písm. g) se za slovo
„množství“ vkládají slova „zkušebních vzorků a“.

12. V příloze č. 1 bodu 8 písm. a) ve druhém
odstavci se za slovo „objemu“ vkládá slovo „vody“.

13. V příloze č. 1 bodu 9 se na konci písmene b)
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c),
které zní:
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14. V příloze č. 1 bodu 14 písmeno b) zní:
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15. V příloze č. 1 bod 15 zní:
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16. V příloze č. 2 části B bod 2. Síran železitý,
se u položky Maximální dávka věta druhá zrušuje.

17. V příloze č. 2 části C se doplňují body 11
a 12, které znějí:
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18. V příloze č. 2 části E bodu 6 se slovo „chlo-
ridu“ nahrazuje slovem „síranu“.

19. V příloze č. 4 části A bodu 2 se slova „4224,
laktoza-TTC agar s Tegitolem 7, Slanetz-Bartley
agar“ nahrazují slovy „7000, média předepsaná v nor-
mách pro stanovení E. coli (ČSN EN ISO 9308-1)
a E. faecalis (ČSN EN 7899-2),“.

20. V příloze č. 4 části B bod 1 zní:

Čl. II

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-

tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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