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                       V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 

NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne … 2015, 

kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických 
rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu 

podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení 
stavu podzemních vod, znění vyhlášky č. 264/2015 Sb. 

 

ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 
 

SMĚRNICE KOMISE 2014/80/EU 
 ze dne 20. června 2014, 

 kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a 

zhoršováním stavu  
 

Usta-
novení 
(část, 
§, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah  

Příloha 
1 část 
B  

Bod 3 se nahrazuje 
 
„(3) Pokud dojde ke zvýšení úrovní pozadí u látek nebo iontů nebo 
jejich ukazatelů na základě přirozených hydrogeologických příčin, 
je třeba zohlednit tyto úrovně pozadí u dotčeného útvaru 
podzemních vod při stanovení prahových hodnot. Při určování 
úrovní pozadí budou vzaty v úvahu tyto zásady:  
 
a) určení úrovní pozadí bude založeno na charakterizaci útvarů 
podzemních vod a na výsledcích monitorování podzemních vod 
podle této vyhlášky a jiných právních předpisů11). Strategie 
monitorování a interpretace údajů zohlední skutečnost, že 
podmínky proudění podzemních vod a chemické složení 
podzemních vod se laterálně a horizontálně mění,  

32014L0080 Příloha bod 
1 
 

V části A se bod 3 nahrazuje tímto: 
„3) 
pokud dojde ke zvýšení úrovní pozadí u látek 
nebo iontů nebo jejich ukazatelů na základě 
přirozených hydrogeologických příčin, je třeba 
zohlednit tyto úrovně pozadí u daného útvaru 
podzemních vod při stanovení prahových 
hodnot. Při určování úrovní pozadí by měly být 
vzaty v úvahu tyto zásady: 
a) 
určení úrovní pozadí by mělo být založeno na 
charakterizaci útvarů podzemních vod v 
souladu s přílohou II směrnice 2000/60/ES a na 
výsledcích monitorování podzemních vod v 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADHD82NH)



2 
 

 
b) pokud nejsou dostupné dostatečné údaje z monitorování 
podzemních vod, budou získány další potřebné údaje. Do doby 
získání těchto údajů budou úrovně pozadí určeny na základě 
omezených monitorovacích údajů prostřednictvím zjednodušeného 
přístupu, tam kde je to vhodné s využitím podsouboru vzorků, u 
kterých ukazatele nevykazují žádný vliv lidské činnosti. Pokud jsou 
k dispozici informace o geochemických přenosech a procesech, 
budou zohledněny, 
 
c) pokud nejsou dostupné dostatečné údaje z monitorování 
podzemních vod a dostatečné informace o geochemických 
přenosech a procesech, budou získány další údaje a informace, a 
tam, kde je to vhodné, budou odhadnuty úrovně pozadí na základě 
statistických referenčních výsledků pro stejný typ zvodnělých 
vrstev v oblastech, pro které jsou k dispozici dostatečné 
monitorovací údaje. 
 

souladu s přílohou V uvedené směrnice. 
Strategie monitorování a interpretace údajů by 
měly zohlednit skutečnost, že podmínky 
proudění podzemních vod a chemické složení 
podzemních vod se laterálně a horizontálně 
mění; 
b) 
pokud jsou dostupné pouze omezené údaje z 
monitorování podzemních vod, měly by být 
získány další údaje a mezitím by měly být 
určeny úrovně pozadí na základě těchto 
omezených monitorovacích údajů, kde je to 
vhodné prostřednictvím zjednodušeného 
přístupu s využitím podsouboru vzorků, u 
kterých ukazatele nevykazují žádný vliv lidské 
činnosti. Pokud jsou k dispozici informace o 
geochemických přenosech a procesech, měly 
by se zohlednit; 
c) 
pokud jsou dostupné nedostatečné údaje o 
monitorování podzemních vod a informace o 
geochemických přenosech a procesech nejsou 
dostatečné, měly by být získány další údaje a 
informace mezitím by měly být odhadnuty 
úrovně pozadí, kde je to vhodné na základě 
statistických referenčních výsledků pro stejný 
typ zvodnělých vrstev v ostatních oblastech, pro 
které jsou k dispozici dostatečné monitorovací 
údaje.“ 
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Příloha 
1 část 
B 

V tabulce č. 2 přílohy č. 1. se doplňují nové řádky, které ve sloupci 
„Látky, ionty, které se mohou vyskytovat přirozeně nebo 
v důsledku lidské činnosti“ zní:  

Fosforečnany 
Dusitany 
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V bodě 1 v části B se doplňují nové položky, 
které znějí: 

„Dusitany 

Fosfor (celkový obsah)/Fosforečnany (1) 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32014L0080 Směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění 
příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o 
ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu 
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