
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem budeme průběžně 

realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech. O přesných termínech a tématech 

budete včas informováni.Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s JUDr. Zuzanou Svobodovou, Ph.D.,  
která je odborným partnerem LR MSP. 
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Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) upravuje také nakládání s kaly čistíren odpadních vod (ČOV)  

a jejich aplikaci na zemědělskou půdu (§ 32 a § 33). Osoba, která užívá půdu, je povinna používat 

pouze upravené kaly, a to s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu s programem použití kalů 

tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.  

Upraveným kalem se přitom rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné 

úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně 

sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím se sníží zdravotní riziko spojené s aplikací kalu 

(na základě ověření účinnosti technologie úpravy kalů v souladu s požadavky stanovenými prováděcí 

vyhláškou). Provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů stanoví tzv. program 

použití kalů a v tomto programu doloží splnění zákonných podmínek použití kalů. Upravené kaly se 

předávají osobě uvedené v programu použití kalů (zemědělci).  

Prováděcí vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (č. 437/2016 Sb.) 

velmi výrazně zpřísnila podmínky pro použití čistírenských kalů. Změny mají zásadní dopad na 

možnosti využití kalů v zemědělství a samozřejmě rovněž i na provozovatele čistíren odpadních vod. 

Konkrétně došlo ke zpřísnění mikrobiologických kritérií a stanovení povinnosti ověření účinnosti 

technologie úpravy kalů. Nastavení přísnějších podmínek má zabránit riziku, že by na zemědělskou 

půdu byly aplikovány neupravené kaly či kaly nevhodného složení. Povinným osobám vyhláška 

poskytla určitý čas na přizpůsobení se novým povinnostem, a to podle přechodných ustanovení do 

konce roku 2019. V současné době je však zcela zřejmé, že na tak významné změny nejsou 

provozovatelé čistíren odpadních vod připraveni. Zpřísnění povinností totiž v praxi často představuje 

finanční náklady na modernizaci stávajících hygienizačních zařízení nebo přímo výstavbu zařízení 

nových.  

 

Ministerstvo životního prostředí proto poslalo v srpnu 2019 do připomínkového řízení návrh 

vyhlášky, kterým se snaží vzniklou kritickou situaci řešit. Ministerstvo v odůvodnění návrhu 

vyhlášky uvádí, že „pokud by nedošlo k prodloužení přechodného období, nebylo by možné legálně 

nakládat s většinou kalů z čistíren odpadních vod vyprodukovaných v České republice“. Návrh 

vyhlášky tedy výše zmíněná přechodná ustanovení (§ 11 a § 12) upravuje tak, že čas na přizpůsobení 

se novým povinnostem bude povinným osobám poskytnut až do konce roku 2022. Očekává se, že 

vyhláška vstoupí v účinnost dnem 1. listopadu 2019. Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky bude 

probíhat až do 28. srpna 2019.  

 

            

Legislativní rada MSP byla 

založena 13. 12. 2018. 
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