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Návrh vyhlášky, kterým 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 vyhlášky č. 313/2015 Sb. 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

 

1) Obecně: 

Požadujeme v návrhu vyhlášky uvést odkaz 
na zákon o rybářství  
č. 99/2004 Sb., v platném znění ve vztahu k 
lovu ryb a vodních organismů. 

Odůvodnění: 
 
Z hlediska účinnosti zákona o rybářství č. 
99/2004 Sb., v platném znění, zcela zásadně 
chybí odkaz na to, že je pro lov ryb a vodních 
organismů nutno respektovat základní 
pravidla v tomto zákoně uvedená. 

 

Zásadní připomínka. 

 
Akceptováno ve znění navrženém MŽP. 

 
V příloze č. 9 odst. 5 písm. e) se doplňuje bod 4, který zní:  
"4. Monitoring prováděný lovem ryb nebo vodních organizmů musí být prováděn v souladu 
se zákonem o rybářství.x)  

_________  

x) § 2 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o 
rybářství).“.  

+ doplnění zvláštní části odůvodnění ve smyslu připomínky č. 2.  

 

 2) Obecně: 
 
Požadujeme doplnit do odůvodnění, že 
všechny citované normy, které mají upravovat 
monitoring prováděný lovem ryb a vodních 
organismů do různých zařízení, jsou v 
souladu se zákonem  
o rybářství. 

 
Odůvodnění: 

 
V dostupných pokladech nejsou k dispozici 
jmenované normy, které mají upravovat 
monitoring prováděný lovem ryb a vodních 
organismů do různých zařízení. 

 
Akceptováno, viz výše. 
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Upozorňujeme na skutečnost, že aplikace 
norem musí být u lovu ryb a vodních 
organismů v souladu se zákonem o rybářství. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ČBÚ K novelizačnímu bodu 8 –  

Návrh přílohy č. 12 – poslední odstavec 

 

V posledním odstavci pod nadpisem – 

„Normy pro fyzikálně-chemické ukazatele“ se 

uvádí pouze obecný odkaz na příslušné 

normy ČSN, bez bližšího určení. Toto 

považujeme za chybné, a to nejen z důvodu, 

že u všech předchozích kategorií – odstavců, 

číslo a označení norem uvedeny jsou, ale i 

s ohledem na to, že pokud nelze příslušnou 

normu konkretizovat, je z legislativně 

technického hlediska výhodnější příslušný 

odstavec vypustit. Navrhujeme proto doplnit 

konkretizaci norem nebo odstavec vypustit.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Znění odstavce odpovídá bodu 1.3.6. přílohy č. V směrnice 2000/60/ES ve znění 
směrnice 2014/101/EU 
 
„Normy pro fyzikálně-chemické ukazatele Příslušné normy CEN/ISO“ 
 
Normy pro stanovení fyzikálně chemických ukazatelů ekologického stavu 
povrchových vod jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcového programu monitoringu. 
 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcovy_program_monitoringu/$FILE
/RPM_Priloha_2-20130201.pdf 
 
Zároveň probíhá aktualizace přílohy č. 1 Rámcového programu monitoringu, kam 
budou doplněny normy dané směrnicí 2014/101/EU. 
 
Metodika pro hodnocení fyzikálně chemických ukazatelů ekologického stavu 
povrchových vod je dostupná zde: 
 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tek
oucich_vod/$FILE/OOV-Metodika_FYZ-CHEM-20130129.pdf 
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