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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 

NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS 

kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu 

útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu 

silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech 

programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod ve znění 

pozdějších předpisů 

ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 

 

 SMĚRNICE KOMISE 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o 

změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 

kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky 

Usta-

novení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah 

 

CELEX č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah  

§ 1 § 1 

Předmět úpravy 

 

Tato vyhláška v souladu s právem Evropské unie1) stanoví: 

a) způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod, 

b) způsob hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a 

umělých útvarů povrchových vod, 

c) náležitosti programů pro zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových vod. 

_________ 

Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované 

32014L0101 

 

Článek 2 

odst. 1 

Členské státy uvedou v účinnost právní 

a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 

20. května 2016. Neprodleně sdělí 

Komisi jejich znění. Tyto předpisy 

přijaté členskými státy musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví 

členské státy. 
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jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v 

členských státech a návazná směrnice Rady 79/869/EHS. 

  

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně 

žijících ptáků. 

  

Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně 

podzemních vod před znečištěním určitými nebezpečnými 

látkami. 

  

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění 

městských odpadních vod. 

  

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně 

vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 

  

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 

23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES o 

znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do 
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vodního prostředí Společenství. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. 

února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 

76/160/EHS. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. 

prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti 

vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 

82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 

86/280/EHS a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES. 

  

Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování 

stavu vod. 

  

Směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 

2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní 

politiky. 

 

Směrnice Komise 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se 

stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky. 

Příloha 

č. 9 

Normy pro monitorování kvalitativních ukazatelů 

Metody použité pro monitorování ukazatelů odpovídají příslušným 
32014L0101 

 

Příloha 

(první 

Normy pro monitorování kvalitativních 

složek Metody použité pro 
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odst. 5 

písm. 

c) 

českým nebo mezinárodním technickým normám, které zabezpečí 

získání dat odborné kvality a srovnatelnosti. 

 

odstavec) monitorování typových ukazatelů musí 

odpovídat dále uvedeným 

mezinárodním normám, pokud se 

týkají monitorování, nebo takovým 

národním nebo mezinárodním normám, 

které zabezpečí získání údajů stejné 

odborné kvality a srovnatelnosti. 

 

Příloha 

č. 12 

Normy pro monitorování kvalitativních ukazatelů pro 

klasifikaci ekologického stavu útvarů povrchových vod a 

ekologického potenciálu silně ovlivněných nebo umělých útvarů 

povrchových vod   

 

1. Normy pro odběr vzorků k určení biologických ukazatelů  

Obecné metody používané spolu se zvláštními metodami 

uvedenými v normách týkajících se těchto biologických ukazatelů: 

ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: 

Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi 

 

2. Normy pro fytoplankton  

ČSN EN 15204 Jakost vod – Návod pro počítání fytoplanktonu za 

použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla) 

ČSN ISO 10260 Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. 

Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a 

 

3. Normy pro makrofyta a fytobentos  

ČSN EN 15460 Jakost vod – Návod pro sledování vodních 

32014L0101 

 

Příloha 

(bod 1.3.6 

přílohy 

V Směrnice 

2000/60/ES) 

Normy pro monitorování kvalitativních 

složek Metody použité pro 

monitorování typových ukazatelů musí 

odpovídat dále uvedeným 

mezinárodním normám, pokud se 

týkají monitorování, nebo takovým 

národním nebo mezinárodním normám, 

které zabezpečí získání údajů stejné 

odborné kvality a srovnatelnosti. 

 

 Normy pro odběr vzorků k určení 

složek biologické kvality Obecné 

metody používané spolu se zvláštními 

metodami uvedenými v normách 

týkajících se těchto složek biologické 

kvality: 

EN ISO 5667-3:2012 Kvalita vod – 

Odběr vzorků – Část 3: Konzervace 

vzorků vod a manipulace s nimi  

 

Normy pro fytoplankton  
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makrofyt v jezerech 

ČSN EN 14184 Kvalita vod – Návod pro sledování vodních 

makrofyt v tekoucích vodách 

ČSN EN 15708 Jakost vod – Návod pro sledování, odběr vzorků a 

laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách 

ČSN EN 13946 Kvalita vod – Návod pro rutinní odběr a úpravu 

vzorků bentických rozsivek z řek a jezer 

ČSN EN 14407 Jakost vod – Kvalita vod - Návod pro identifikaci a 

kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer 

 

4. Normy pro makrozoobentos  

ČSN EN ISO 10870 Kvalita vod – Návod pro výběr metod a 

zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu 

ČSN EN 15196 Jakost vod – Návod pro odběr a zpracování vzorků 

svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro 

ekologická hodnocení 

ČSN EN 16150 Kvalita vod – Návod pro poměrný (proporcionální) 

multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod 

 

5. Normy pro ryby  

ČSN EN 14962 Jakost vod – Pokyny pro oblast použití a výběr 

metod pro odběr vzorků ryb 

ČSN EN 14011 Jakost vod – Odběr vzorků ryb pomocí 

elektrického proudu 

ČSN EN 15910 Kvalita vod – Návod pro odhadování výskytu ryb 

mobilními hydroakustickými metodami 

EN 15204:2006 Jakost vod – Návod 

pro počítání fytoplanktonu za použití 

inverzní mikroskopie (metoda podle 

Utermöhla)  

EN 15972:2011 Kvalita vod – Návod 

pro kvantitativní a kvalitativní průzkum 

mořského fytoplanktonu  

ISO 10260:1992 Jakost vod. Měření 

biochemických ukazatelů. 

Spektrofotometrické stanovení 

koncentrace chlorofylu-a 

 

Normy pro makrofyta a fytobentos 

 EN 15460:2007 Jakost vod – Návod 

pro sledování vodních makrofyt v 

jezerech  

EN 14184:2014 Kvalita vod – Návod 

pro sledování vodních makrofyt v 

tekoucích vodách  

EN 15708:2009 Jakost vod – Návod 

pro sledování, odběr vzorků a 

laboratorní analýzu fytobentosu v 

mělkých tekoucích vodách  

EN 13946:2014 Kvalita vod – Návod 

pro rutinní odběr a úpravu vzorků 

bentických rozsivek z vodních toků  

EN 14407:2014 Jakost vod – Návod 

pro identifikaci a kvantifikaci 
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ČSN EN 14757 Jakost vod – Kvalita vod - Odběr vzorků ryb 

mnohoočkovými tenaty 

 

6. Normy pro hydromorfologické ukazatele 

ČSN EN 14614 Jakost vod – Návod pro hodnocení 

hydromorfologických charakteristik řek 

ČSN EN 16039 Kvalita vod – Návod pro hodnocení 

hydromorfologických charakteristik jezer 

 

7. Normy pro fyzikálně-chemické ukazatele  

Příslušné normy ČSN/EN/ISO 

 

bentických rozsivek z vodních toků 

 

Normy pro bentické bezobratlé  

EN ISO 10870:2012 Kvalita vod – 

Návod pro výběr metod a zařízení pro 

odběr vzorků sladkovodního 

makrozoobentosu  

EN 15196:2006 Jakost vod – Návod 

pro odběr a zpracování vzorků svleček 

kukel pakomárů Chironomidae (řád 

Diptera) pro ekologická hodnocení  

EN 16150:2012 Kvalita vod – Návod 

pro poměrný (proporcionální) 

multihabitatový odběr vzorků 

makrozoobentosu z broditelných vod 

EN ISO 19493:2007 Jakost vod – 

Návod pro biologická sledování 

společenstev na pevných podkladech v 

mořích EN ISO 16665:2013 Kvalita 

vod – Směrnice pro kvantitativní odběr 

vzorků makrofauny mořského dna a 

jejich zpracování 

 

Normy pro ryby  

EN 14962:2006 Jakost vod – Pokyny 

pro oblast použití a výběr metod pro 

odběr vzorků ryb  

EN 14011:2003 Jakost vod – Odběr 
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vzorků ryb pomocí elektrického proudu  

EN 15910:2014 Kvalita vod – Návod 

pro odhadování výskytu ryb mobilními 

hydroakustickými metodami EN 

14757:2005 Jakost vod – Odběr vzorků 

ryb tenatními sítěmi 

 

Normy pro hydromorfologické 

ukazatele  

EN 14614:2004 Jakost vod – Návod 

pro hodnocení hydromorfologických 

charakteristik řek  

EN 16039:2011 Kvalita vod – Návod 

pro hodnocení hydromorfologických 

charakteristik jezer  

 

Normy pro fyzikálně-chemické 

ukazatele 

 Příslušné normy CEN/ISO 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32014L0101 

 

SMĚRNICE KOMISE 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
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