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ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

1 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech 
povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik ve znění pozdějších 
předpisů 

2 Důvod předložení a cíle 

2.1.1 Definice problému 
Vzhledem k pravidelné novelizaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu a následně vydané 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, vznikla nutnost provést 
transpozici novely vyhlášky č. č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání 
povodňových rizik ve znění pozdějších předpisů.  

2.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Vyhláška č. 24/2011 Sb upravuje obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,  
obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod, podrobnosti etap zpracování 
návrhů plánů, způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik, 
způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem, obsah a způsob zpracování map 
povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich zveřejnění, způsob 
zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání 
povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti a způsob zpracování plánů 
podle zmocnění § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace a doplnění je 
nutné vzhledem k požadavkům transpozice směrnice 2014/80/EU, kterou se mění příloha II 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu. 

2.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
MŽP, MZe 

2.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 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. Je nutné upravit text § 8 Analýza všeobecných a 
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vodohospodářských charakteristik, podle změn ve směrnici 2014/80/EU a obdobným 
způsobem upravit Přílohu 1 Základní obsah národního plánu povodí a Přílohu 3 Základní 
obsah plánu dílčího povodí. 

2.1.5 Zhodnocení rizika 
Plnění evropských požadavků v oblasti vodního hospodářství je zahrnuto mezi tzv. předběžné 
podmínky, které musí být členskými státy EU splněny pro čerpání finančních prostředků z 
operačních programů programového období 2014 – 2020. V souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a 
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, se Komise při schvalování programu může 
rozhodnout pozastavit všechny průběžné platby na příslušnou prioritu daného programu nebo 
jejich část, pokud je to nezbytné k zabránění tomu, aby se významně snížila účinnost a 
efektivita dosahování specifických cílů dané priority. 
 
Konzultace a zdroje dat 

1. Ing. Evžen Zavadil (MŽP) 
2. Mgr. Veronika Vytejčková (MŽP) 
3. Mgr. Martin Udatný (MŽP)  
4. RNDr. Hana Prchalová (VÚV TGM, v.v.i.) 

A Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními 
smlouvami, jimž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikatury 
soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie, popřípadě s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Ústavou a s ústavním pořádkem České republiky. 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy 
ani s právem Evropské unie. 

B Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Předkládaný návrh právní úpravy nepředstavuje hospodářské a finanční dopady na státní 
a ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí. Dále pak nebude mít 
žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá 
se negativní dopad na rovné postavení mužů a žen ani na životní prostředí. Podle Plánu 
přípravy vyhlášek na rok 2016 s vyznačenou povinností zpracování RIA, schváleného 
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předsedou Legislativní rady vlády, není nutné k tomuto návrhu vyhlášky předkládat 
hodnocení RIA. 

C Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Platná právní úprava ani navrhovaná úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu 
k zákazu diskriminace. Právní úpravy rovněž nejsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o 
rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

D Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 

E Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nevyvolá zvýšená korupční rizika. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

Čl. I 
K bodu 1  
Doplněny potřebné definice pro účely této vyhlášky a transpozice. 
 
K bodu 2 a 3  
V § 8 byl v odstavci 5 přidán celkový přehled informací o rizikových útvarech podzemních 
vod podle požadavků směrnice 2014/80/EU. 
 
K bodu 4 
V § 8 byl přidán odstavec 6 s přehledem informací o prahových hodnotách útvarů 
podzemních vod podle požadavků směrnice 2014/80/EU a odstavec 7 s přehledem 
požadovaných informací o metodice pro určení úrovně pozadí, důvody pro nestanovení 
prahových hodnot a klíčové prvky hodnocení chemického stavu podzemních vod podle 
směrnice 2014/80/EU. 
 
K bodu 5 a 6 
Formální úprava související s předchozími body. 
 
K bodu 7 
V příloze č. 1 „Základní obsah národního plánu povodí“ byl v souladu s úpravou § 8 přidán 
v odstavci 1 část 1.2 další bod shrnující všechny požadavky § 8 odstavce 5, 6 a 7.   
 
K bodu 8 
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V příloze č. 3 „Základní obsah plánu dílčího povodí“ byl v souladu s úpravou § 8 přidán 
v odstavci 1 části 1.2 požadavek na rozšíření údajů o rizikových útvarech podzemních vod 
podle § 8 odstavce 5.   
 
 

Čl. II 
Účinnost je navrhována vzhledem k nutnosti dodržení termínu transpozice daného směrnicí 
2014/80/EU na 10. července 2016. 
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