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Vodovody

Měřicí
jednotka

Čís.
řád.

Za sledované období

a

b

1

osoba

01

kus

02

kus

03

Délka vodovodní sítě (bez přípojek)

km

04

Počet vodovodních přípojek

kus

05

Délka vodovodních přípojek

km

06

Počet osazených vodoměrů

kus

07

Počet úpraven vody

kus

08

Kapacita vodojemů

m3

09

Kapacita zdrojů podzemní vody

I/s

10

Voda technologická

tis. m3

11

Voda vyrobená "V" ve vlastních vodohospod. zařízeních

tis. m3

12

tis. m3

13

Voda převzatá

tis. m3

14

Voda předaná

tis. m3

15

Voda vyrobená určená k realizaci "VR"

tis. m3

16

Voda fakturovaná pitná (ř.18 až 21)

tis. m3

17

domácnosti

tis. m3

18

zemědělství

tis. m3

19

průmysl

tis. m3

20

ostatní odběratele

tis. m3

21

Ztráty vody v trubní síti

tis. m3

22

Vlastní potřeba vody

tis. m3

23

Ostatní nefakturovaná voda

tis. m3

24

Voda vyrobená užitková

tis. m3

25

tis. m3

26

tis. Kč

27

04156

Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu
Počet vodovodů
z toho skupinových (z ř.02)

z toho z vody podzemní (z ř.12)

v tom pro
(z ř.17)

z toho fakturovaná (z ř.25)
Vodné celkem
Kontrolní součet (ř.01 až 27)

158

Kalové
hospodářství
(v tunách 02158
sušiny)

99

Způsob zneškodnění kalu

Čís.
řád.

Celkem

a

Kaly produkované v ČOV

01

Kontrolní součet (ř.01 sl.1 až 6)

99

přímá aplikace
a rekultivace

kompostování

skládkování

spalování

jinak

1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X
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Kanalizace pro veřejnou potřebu

04157

Měřicí jednotka Čís. řád. Za sledované období
a

b

osoba

01

osoba

02

mechanickou

osoba

03

mechanicko-biologickou

osoba

04

osoba

05

Délka kanalizační sítě (bez přípojek)

km

06

Počet kanalizačních přípojek

kus

07

Délka kanalizačních přípojek

km

08

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou
potřebu
z toho s koncovou ČOV
v tom
(z ř.02)

z toho s odstraňováním N, P, N + P (z ř.04)

Voda vypouštěná do vodních toků celkem

tis.

m3

09

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace celkem

tis. m3

10

splaškových

tis. m3

11

průmyslových a ostatních (služby)

tis. m3

12

tis. m3

13

m3

14

splaškových

tis. m3

15

průmyslových a ostatních (služby)

tis. m3

16

srážkových (balastních)

tis. m3

17

tis. Kč

18

v tom
(z ř.10)

Množství čištěných vod celkem
z toho v průmyslových čistírnách

v tom
(z ř.13)

tis.

Tržby za stočné
Kontrolní součet (ř.01 až 18)

389

Čistírny
odpadních vod

99

ČOV mechanicko - biologické
Měřicí
jednotka

Čís.
ČOV
řád. mechanické

z toho s dalším odstraňováním
Celkem

04389

Počet ČOV
Kapacita

a

b

kus

01

m3 /den

02

kg BSK5 /den 03
tis. m3 /rok

04

na přítoku

t/rok

05

na odtoku

t/rok

06

na přítoku

t/rok

07

na odtoku

t/rok

08

na přítoku

t/rok

09

na odtoku

t/rok

10

na přítoku

t/rok

11

na odtoku

t/rok

12

na přítoku

t/rok

13

na odtoku

t/rok

14

Množství čištěných odpad. vod

1

BSK5 [1]

CHSKC r

NL

N c e lk .

P c e lk .
Kontrolní součet (ř.01 až 14)
[1] Údaje v ř.05-14 prosím uveďte na 2 desetinná místa

99

1

2

N

P

N+P

3

4

5
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ř.01: Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v domech připojených na vodovod nebo zásobovaných
vodou z veřejných stojanů.
ř.02: Počet vodovodů ve správě zpravodajské jednotky, přičemž jednotkou je jak samostatný, tak i skupinový vodovod.
ř.03: Skupinovým vodovodem se rozumí technicky ucelené vodovodní zařízení, kterým se zásobují vodou dvě nebo více
samostatných obcí.
ř.04: Celková délka vodovodních řadů (bez vodovodních přípojek), délka přivaděčů a zásobní sítě podle stavu ke konci roku v
souladu s evidencí hmotného majetku, a to:
a) délka vodovodní sítě vykázaná v minulém období
b) přírůstek délky nově uvedené do provozu
c) přírůstek délky sítě převzaté od jiných správců, případně další přírůstky
d) úbytek délky sítě v důsledku zrušení staré vodovodní sítě, případně jejího odevzdání jinému správci apod.
ř.05: Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li
vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
ř.06: Délka vodovodních přípojek v km.
ř.07: Počet vodoměrů osazených na vodovodní síti k 31.12.
ř.08: Úpravnou vody (stavbou pro úpravu vody) se rozumí soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody nebo pouze se
zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody.
ř.09: Celkový objem vodojemů, tj. vodárenských objektů pro akumulaci vody, které svou výškovou polohou zpravidla zajišťují i
potřebný přetlak. Uvádí se součet využitelného objemu, objemu určeného pro požární zásobu a nevyužitelného objemu v m3 .
ř.10: Uvádí se kapacita zdrojů podzemní vody v litrech za sekundu.
ř.11: Voda technologická zahrnuje množství vody potřebné pro technologické účely výroby vody (jímání vody a úpravu vody), tj. pro
odkalování studní, násosek, nádrží v úpravnách vody, praní filtrů apod. Nezahrnuje se do ř.12.
ř.12: Voda vyrobená „V“ ve vlastních vodohospodářských zařízeních zahrnuje celkové množství vody vyrobené ve vlastních
vodohospodářských zařízeních, tj. včetně vody nefakturované (ztráty vody v trubní síti, vlastní potřeba vody, ostatní
nefakturovaná voda).
ř.13: Z ř.12 se uvádí jen ta část z celkového množství vyrobené vody, která pochází z podzemních zdrojů vody.
ř.14: Množství vody převzaté provozovatelem vodovodu od jiného provozovatele vodovodu, případně i od jiných organizací.
ř.15: Množství vody předané jinému provozovateli vodovodu v tis. m3 .
V podnikovém sumáři výkazu se jako voda převzatá a předaná rozumí pouze voda převzatá a předaná mezi
jednotlivými podniky vodovodů a kanalizací, případně převzatá od jiných než vodohospodářských organizací. Patří sem i voda
předaná vodovodům obcí.
Voda předaná nebo převzatá mezi jednotlivými závody se uvádí pouze na výkazech jednotlivých závodů, ze sumáře
za podnik VaK se vylučuje.
ř.16: Množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného
provozovatele vodovodu příp. od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli vodovodu.
Za předpokladu, že vodohospodářská organizace vodu nepřebírá ani nepředává, je ř.16 roven ř.12.
ř.17: Množství vody fakturované přímým odběratelům. Kde je osazen vodoměr, měří se množství odpočtem vodoměru, kde není,
určí se množství fakturované vody výpočtem pomocí směrných čísel spotřeby vody, nebo jiným přípustným způsobem dle
cenových předpisů.
Celkové množství fakturované pitné vody se v ř.18 až 21 rozdělí podle účelu spotřeby na základě údajů provozní
evidence vodovodů a kanalizací – vodovodní řady (příloha č. 5 k vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb.).
ř.18: Odběr pitné vody v domácnostech.
ř.19: Množství pitné vody dodané pro účely zemědělské výroby, tj. pro výrobní potřebu zemědělské produkce, zahrnované do
OKEČ 01 a 05.
ř.20: Množství pitné vody dodané pro účely průmyslové a jiné výroby pro výrobní potřebu průmyslové a jiné produkce a výkonů
zahrnovaných do OKEČ 10-40.
ř.21: Množství pitné vody dodané pro účely ostatních činností neuvedených v řádcích 18 až 20. Nepatří sem voda fakturovaná cizí
vodohospodářské organizaci.
ř.22: Ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí nebo armatur, dále únikem vody při haváriích a přečerpání
vodojemů, ztráty vody vzniklé nepřesností vodoměrů, vyššími odběry než odpovídá fakturaci podle ročních směrných čísel a
ztráty způsobené odcizením vody.
ř.23: Množství vody využité vodohospodářskou organizací pro potřebu provozu k proplachování vodovodní sítě, kanalizační sítě,
zkoušení vodoměrů apod.
ř.24: Množství vody sloužící jiným potřebám, pokud toto množství vody není vodohospodářské organizaci hrazeno. Jde např. o
vodu sloužící k požárním účelům.
ř.25: Veškerá voda užitková vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních ve správě zpravodajské jednotky, včetně vody
nefakturované. Nepatří sem voda, která svými vlastnostmi odpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky
na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
ř.26: Množství užitkové vody fakturované vykazující zpravodajskou jednotkou přímým odběratelům.
Množství vody fakturované u nemovitostí, kde je osazen vodoměr, se měří odpočtem na vodoměru. Tam, kde není
vodoměr, určí se množství fakturované užitkové vody výpočtem pomocí ročních směrných čísel spotřeby vody nebo jiným
způsobem, přípustným podle cenových předpisů.
ř.27: Celkové tržby vykazující zpravodajské jednotky za odebranou vodu přímými spotřebiteli – pitnou i užitkovou bez DPH.
158
ř.01: Kaly produkované v čistírnách odpadních vod ve správě zpravodajské jednotky.
sl.1: Celkové množství kalu v tunách sušiny za rok produkovaného ČOV. V čistírnách s vyhníváním se jedná o tuny sušiny
vyhnilého kalu, v čistírnách bez vyhnívání o tuny sušiny surového kalu.
sl.2: Kaly určené pro přímou aplikaci a rekultivaci pozemků pro zemědělské účely.
sl.3: Kaly určené pro humusárny a ke kompostování.
sl.4: Kaly ukládané v lagunách, na skládkách (pokud nejsou umístěny na plochách určených k rekultivaci).
sl.5: Kaly určené ke spalování.
sl.6: Kaly určené k využití nebo zneškodnění jiným způsobem, neuvedeným ve sl.2 až 5.
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ř.01: Počet obyvatel bydlících v domech, které jsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
ř.02: Z ř.01 se uvede počet obyvatel bydlících v domech, ze kterých jsou odpadní vody odváděny kanalizační sítí do čistíren
odpadních vod. Definice ČOV viz vysvětlivky ke sl.1 až 5, ř.01 oddílu 389.
ř.03: Z ř.02 počet obyvatel bydlících v domech napojených na koncovou mechanickou čistírnu odpadních vod (viz sl.1 odd. 389).
ř.04: Z ř.02 se uvede počet obyvatel bydlících v domech napojených na koncovou mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod
(viz sl.2 odd. 389).
ř.05: Z ř.02 se uvede počet obyvatel bydlících v domech napojených na koncovou mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod s
odstraňováním N nebo P a nebo N + P (viz sl.3 až 5 odd. 389).
ř.06: Celková délka kanalizační sítě v km bez přípojek. Kanalizační sítí se rozumí soustava stok, která umožňuje neškodné odvádění
dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod ze zájmové oblasti.
ř.07: Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění
pozemku k zaústění do stokové sítě.
ř.08: Délka kanalizačních přípojek v km.
ř.09: Množství vody, vypouštěné do povrchových vod, včetně vody chladící, pro klimatizační zařízení, vody zvláštní, vody srážkové a
drenážní.
ř.10: Množství vypouštěných odpadních vod (bez chladících, vody pro klimatizační zařízení, vody srážkové a drenážní), které se
vypouští kanalizacemi do povrchových vod.
U odběratelů, kteří používají vodu z vodovodů pro veřejnou potřebu, se předpokládá, že vypouští do kanalizace
takové množství odpadních vod, které podle měření nebo odpočtu odebírají. Jestliže odebranou vodu zčásti spotřebují (např.
pivovary, zemědělství apod.), stanoví se množství vypouštěné vody technickým výpočtem. Vypouští-li odběratel vodu do
kanalizace z jiných zdrojů než z vodovodů, bude množství vypouštěné vody stanoveno podle celkového odběru vody u všech
využívaných zdrojů stanoveného podle směrných čísel, případně výpočtem.
ř.11: Z celkového množství vypouštěných odpadních vod ř.10 v tis. m3 se uvádí množství splaškových odpadních vod z domácností.
ř.12: Z celkového množství vypouštěných odpadních vod ř.10 se uvádí odpadní vody nezahrnuté v ř.11.
ř.13: Množství vod čištěných vykazující jednotkou v čistírnách odpadních vod. Není rozhodující, zda veškeré množství odpadních
vod prošlo všemi stupni čištění. Pokud jsou na čistírnu přiváděny též srážkové vody, pak se jejich množství započítává jen v
tom případě, pokud projdou alespoň mechanickým stupněm. V oddíle 389 se uvádí množství vod, které prošlo příslušným
stupněm jakožto konečným stupněm čištění. V případě, že všechny odpadní vody neprocházejí všemi stupni čistírny, pak
množství odpadních vod se rozdělí do sl.1 až 5 z odd. 389 v závislosti na tom, kterým konečným stupněm čištění příslušné
množství odpadních vod prošlo.
ř.14: Z ř.13 se uvede množství čištěných vod, které je přiváděno a vyčištěno na ČOV jiného provozovatele než provozovatele
kanalizace (průmyslový podnik, soukromý subjekt apod.). Nepatří sem vody čištěné na ČOV pro veřejnou potřebu jiných
provozovatelů.
ř.15: Z ř.13 se uvádí celkové množství čištěných odpadních vod splaškových v tis. m3 . Jde o odpadní vody odpovídající
vysvětlivkám k ř.11.
ř.16: Z ř.13 se uvádí celkové množství čištěných odpadních vod průmyslových a ostatních (služby) v tis. m3 . Jde o odpadní vody
odpovídající vysvětlivce k ř.12.
ř.17: Množství čištěných vod srážkových (+ balastních, drenážních apod.) v tis. m3 , které byly přivedeny na čistírnu a prošly alespoň
mechanickým stupněm.
ř.18: Celkové tržby vykazující jednotky za vypouštění odpadních vod a srážkových vod a jejich čištění bez DPH.
389
ř.01: Počet čistíren odpadních vod ve správě zpravodajské jednotky. Za čistírnu odpadních vod se považují objekty a zařízení
sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, příp. dalším stupněm čištění. Za čistírny se nepovažují zařízení
pro hrubé předčištění odpadních vod (česla, lapače písku, lapače oleje apod.), septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s
mechanickou funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována.
ř.02 a 03: Uvádí se projektovaná kapacita čistíren v m3 /den v ř.02 a v kg BSK5 /den v ř.03. Vyšší kapacita než je projektovaná se
uvádí tehdy, když provedená intenzifikační opatření byla schválena vodoprávním úřadem. Ve sl.1 až 5 se vykazují údaje za
čistírny podle vysvětlivek k ř.01. U mechanicko biologických čistíren v případě, že mechanický stupeň čistírny má větší
kapacitu než biologický stupeň, uvádí se jen kapacita biologického stupně. Pokud se odpadní vody čistí na dvoustupňové
biologii (biologické filtry nebo aktivace, resp. jejich kombinace), započítává se kapacita toho biologického stupně který
umožňuje čištění většího množství odpadních vod.
ř.04: Ve sl.1 až 5 se uvádí množství odpadních vod, které prošlo příslušným stupněm jakožto konečným stupněm čištění.
ř.05: Uvádí se znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV v t BSK5 /rok (biochemická spotřeba kyslíku).
ř.06: Uvádí se znečištění odp. vod vypouštěných po vyčištění na ČOV do recipientu v t BSK5 /rok.
ř.07: Uvádí se znečištění odp. vod na přítoku do ČOV v t CHSKC r /rok (chemická spotřeba kyslíku).
ř.08: Uvádí se znečištění odp. vod vypouštěných po vyčištění na ČOV do recipientu v t CHSKC r /rok.
ř.09: Uvádí se znečištění odp. vod nerozpuštěnými látkami na přítoku do ČOV v t/rok.
ř.10: Uvádí se znečištění odp. vod nerozpuštěnými látkami vypouštěných po vyčištění na ČOV do recipientu v t/rok.
ř.11: Uvádí se znečištění odp. vod celkovým dusíkem na přítoku do ČOV v t/rok.
ř.12: Uvádí se znečištění odp. vod celkovým dusíkem vypouštěných po vyčištění na ČOV do recipientu v t/rok.
ř.13: Uvádí se znečištění odp. vod celkovým fosforem na přítoku do ČOV v t/rok.
ř.14: Uvádí se znečištění odp. vod celkovým fosforem vypouštěných po vyčištění na ČOV do recipientu v t/rok.
sl.1: Za mechanické čistírny se považují zařízení na čištění odpadních vod, která vedle hrubého předčištění mají alespoň primární
sedimentační stupeň pro zachycení usaditelných nerozpuštěných látek.
sl.2: Za mechanicko biologické čistírny se považují čistírny, které obsahují jako jeden článek čištění obvyklý biologický stupeň.
Patří sem i biologické čistírny bez mechanického stupně a mechanicko chemické ČOV. Za obvyklý biologický stupeň se
považují biologické filtry nebo aktivace, resp. jejich kombinace. Patří sem i oxidační příkopy, biologické rybníky a balené
čistírny (zahrňte všechny ČOV kromě sl.1).
sl.3: Ze sloupce 2 se uvedou čistírny odpadních vod, které v procesu dalšího stupně čištění odpadních vod eliminují pouze celkový
dusík (denitrifikace).
sl.4: Ze sloupce 2 se uvedou čistírny odpadních vod, které v procesu dalšího stupně čištění odpadních vod eliminují chemickou
cestou pouze celkový fosfor.
sl.5: Ze sloupce 2 se uvedou čistírny odpadních vod, které v procesu dalšího stupně čištění odpadních vod eliminují denitrifikací
celkový dusík a zároveň eliminují chemickou cestou i celkový fosfor.

