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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. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech 
pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

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  

Čl. I 
bod 1  

V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňují na další řádek 
slova „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.“ 
 

32014L0080 Článek 2 
bod 1 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 24 
měsíců ode dne vstupu v platnost. Znění těchto 
předpisů neprodleně sdělí Komisi. 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. 

Čl. I 
bod 2 
 
 

V § 8 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) velikost vodních útvarů,“. 

Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písmena b) až j). 

 

32014L0080 Příloha bod 
3, písm. a), 
bod i) 
 

3) Část C se nahrazuje tímto:  

„Část C 

 Informace, které mají členské státy 
poskytnout ohledně znečišťujících látek a 
jejich ukazatelů, pro něž byly stanoveny 
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prahové hodnoty 

 Členské státy zahrnou do plánů povodí 
předložených v souladu s článkem 13 směrnice 
2000/60/ES informace o způsobu uplatnění 
postupu podle části A této přílohy. Členské 
státy sdělí zejména:  

a) informace o každém z útvarů či skupin útvarů 
podzemních vod označených za rizikové, 
včetně i) velikosti vodních útvarů;…“ 

Čl. I 
bod 3 

V § 8 odst. 5 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až m), 
která včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí: 

„j) přehled znečišťujících látek nebo ukazatelů znečištění, na 
jejichž základě byly útvary podzemních vod označeny za rizikové, 

 

k) normy jakosti podzemní vody22), se kterými riziko souvisí, včetně 
skutečných nebo možných legitimních způsobů využití nebo funkcí 
útvarů podzemních vod, a vztahů mezi útvary podzemních vod a 
souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými 
suchozemskými ekosystémy, 

 

l) v případě přirozeně se vyskytujících látek informaci o úrovni 
přirozeného pozadí v útvarech podzemních vod,  

 

m) informaci o překročení prahových hodnot v případě jejich 
překročení,“. 

32014L0080 Příloha bod 
3, písm. a) 
bod ii)- v) 

 3) Část C se nahrazuje tímto: 

 „Část C 

 Informace, které mají členské státy 
poskytnout ohledně znečišťujících látek a 
jejich ukazatelů, pro něž byly stanoveny 
prahové hodnoty  

Členské státy zahrnou do plánů povodí 
předložených v souladu s článkem 13 směrnice 
2000/60/ES informace o způsobu uplatnění 
postupu podle části A této přílohy. Členské 
státy sdělí zejména:  

a) informace o každém z útvarů či skupin útvarů 
podzemních vod označených za rizikové, 
včetně i) velikosti vodních útvarů; ii) každé 
znečišťující látky nebo ukazatele znečištění, na 
jejichž základě byly útvary podzemních vod 
označeny za rizikové; iii) cílů environmentální 
kvality, se kterými riziko souvisí, včetně 
skutečných nebo možných legitimních způsobů 
využití nebo funkcí útvarů podzemních vod, a 
vztahů mezi útvary podzemních vod a 
souvisejícími povrchovými vodami a přímo 
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Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno n).  

 

Poznámka pod čarou č. 22 zní: 

„22) § 2 písm. c) vyhlášky 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“. 

 

 

závislými suchozemskými ekosystémy; iv) a v 
případě přirozeně se vyskytujících látek úrovní 
přirozeného pozadí v útvarech podzemních 
vod; v) informací o překročení prahových 
hodnot v případě jejich překročení;…“ 

Čl. I 
bod 4 

V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně 
poznámek pod čarou č. 23 a 24 zní: 

„(6) Pro útvary podzemních vod analýza dále obsahuje  

a) prahové hodnoty, které platí na celostátní úrovni nebo na úrovni 
dílčího povodí nebo národních částí mezinárodních oblastí povodí 
nebo na úrovni útvaru či skupiny útvarů podzemních vod a určení 
vztahu mezi prahovými hodnotami a 

1. úrovněmi pozadí v případě přirozeně se vyskytujících látek,  

2. souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými 
suchozemskými ekosystémy,  

3. normami jakosti podzemní vody22) a jinými normami pro ochranu 
vod a  

4. veškerými dostupnými informacemi o toxikologii, ekotoxikologii, 

32014L0080 Příloha bod 
3, písm. c) – 
f) 

3) Část C se nahrazuje tímto: 

 „Část C 

 Informace, které mají členské státy 
poskytnout ohledně znečišťujících látek a 
jejich ukazatelů, pro něž byly stanoveny 
prahové hodnoty  

Členské státy zahrnou do plánů povodí 
předložených v souladu s článkem 13 směrnice 
2000/60/ES informace o způsobu uplatnění 
postupu podle části A této přílohy. Členské 
státy sdělí zejména:  

…c) vztah mezi prahovými hodnotami a: i) v 
případě přirozeně se vyskytujících látek 
úrovněmi pozadí; ii) souvisejícími povrchovými 
vodami a přímo závislými suchozemskými 
ekosystémy; iii) cíli environmentální kvality a 
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perzistenci a bioakumulačním potenciálu znečišťujících látek a 
jejich tendenci se rozptylovat. 

 

b) postup použití metodiky při určení úrovní pozadí podle právního 
předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu podzemních vod23),  

 

c) důvody pro nestanovení prahových hodnot pro kterékoli 
znečišťující látky a ukazatele z minimálního seznamu 
znečišťujících látek a jejich ukazatelů23),  

 

d) hlavní prvky hodnocení chemického stavu podzemních vod, 
včetně úrovně, metody a období shrnutí výsledků monitorování, 
definice přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho výpočtu 
podle právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu 
podzemních vod 24)“. 

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

 

Poznámky pod čarou č. 23 a 24 znějí: 

„23). Příloha 1 část B vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

  24) § 7 a příloha 3 vyhlášky č. 5/2011 Sb.“. 

 

jinými normami pro ochranu vod platnými na 
vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie nebo na 
mezinárodní úrovni a iv)veškerými důležitými 
informacemi ohledně toxikologie, 
ekotoxikologie, perzistence a bioakumulačního 
potenciálu znečišťujících látek a jejich tendence 
se rozptylovat; 

 d) metodiku pro určení úrovní pozadí na 
základě zásad uvedených v bodě 3 části A; 

 e) důvody pro nestanovení prahových hodnot 
pro kterékoli znečišťující látky a ukazatele 
určené v části B; 

 f) klíčové prvky hodnocení chemického stavu 
podzemních vod, včetně úrovně, metody a 
období shrnutí výsledků monitorování, definice 
přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho 
výpočtu, v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) 
bodem i) a bodem 3 přílohy III.  

Není-li do plánů povodí zahrnut některý z údajů 
uvedených v písmenech a) až f), musí členské 
státy tuto skutečnost v příslušných plánech 
zdůvodnit.“ 
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Čl. I 
bod 5 

V příloze č. 1  na konci bodu 1.2. písm. c) se na konci věty tečka 
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) další informace podle § 8 odst. 5 a 6.“.  

 

 

32014L0080 Příloha bod 
3 

3) Část C se nahrazuje tímto: 

 „Část C 

 Informace, které mají členské státy 
poskytnout ohledně znečišťujících látek a 
jejich ukazatelů, pro něž byly stanoveny 
prahové hodnoty  

Členské státy zahrnou do plánů povodí 
předložených v souladu s článkem 13 směrnice 
2000/60/ES informace o způsobu uplatnění 
postupu podle části A této přílohy. Členské 
státy sdělí zejména:  

a) informace o každém z útvarů či skupin útvarů 
podzemních vod označených za rizikové, 
včetně i) velikosti vodních útvarů; ii) každé 
znečišťující látky nebo ukazatele znečištění, na 
jejichž základě byly útvary podzemních vod 
označeny za rizikové; iii) cílů environmentální 
kvality, se kterými riziko souvisí, včetně 
skutečných nebo možných legitimních způsobů 
využití nebo funkcí útvarů podzemních vod, a 
vztahů mezi útvary podzemních vod a 
souvisejícími povrchovými vodami a přímo 
závislými suchozemskými ekosystémy; iv) a v 
případě přirozeně se vyskytujících látek úrovní 
přirozeného pozadí v útvarech podzemních 
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vod; v) informací o překročení prahových 
hodnot v případě jejich překročení;  

b) prahové hodnoty, které platí na celostátní 
úrovni nebo na úrovni oblasti povodí nebo části 
mezinárodní oblasti povodí, jež se nachází na 
území členského státu, nebo na úrovni útvaru či 
skupiny útvarů podzemních vod; 21.6.2014 L 
182/54 Úřední věstník Evropské unie CS  

c) vztah mezi prahovými hodnotami a: i) v 
případě přirozeně se vyskytujících látek 
úrovněmi pozadí; ii) souvisejícími povrchovými 
vodami a přímo závislými suchozemskými 
ekosystémy; iii) cíli environmentální kvality a 
jinými normami pro ochranu vod platnými na 
vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie nebo na 
mezinárodní úrovni a iv)veškerými důležitými 
informacemi ohledně toxikologie, 
ekotoxikologie, perzistence a bioakumulačního 
potenciálu znečišťujících látek a jejich tendence 
se rozptylovat; 

 d) metodiku pro určení úrovní pozadí na 
základě zásad uvedených v bodě 3 části A; 

 e) důvody pro nestanovení prahových hodnot 
pro kterékoli znečišťující látky a ukazatele 
určené v části B; 

 f) klíčové prvky hodnocení chemického stavu 
podzemních vod, včetně úrovně, metody a 
období shrnutí výsledků monitorování, definice 
přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho 
výpočtu, v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) 
bodem i) a bodem 3 přílohy III.  
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Není-li do plánů povodí zahrnut některý z údajů 
uvedených v písmenech a) až f), musí členské 
státy tuto skutečnost v příslušných plánech 
zdůvodnit.“ 

Čl. I 
bod 6 

V příloze č. 3 se na konci textu bodu 1.2. doplňují slova „podle § 8 
odst. 5“.  

 

32014L0080 Příloha bod 
3 

3) Část C se nahrazuje tímto: 

 „Část C 

 Informace, které mají členské státy 
poskytnout ohledně znečišťujících látek a 
jejich ukazatelů, pro něž byly stanoveny 
prahové hodnoty  

Členské státy zahrnou do plánů povodí 
předložených v souladu s článkem 13 směrnice 
2000/60/ES informace o způsobu uplatnění 
postupu podle části A této přílohy. Členské 
státy sdělí zejména:  

a) informace o každém z útvarů či skupin útvarů 
podzemních vod označených za rizikové, 
včetně i) velikosti vodních útvarů; ii) každé 
znečišťující látky nebo ukazatele znečištění, na 
jejichž základě byly útvary podzemních vod 
označeny za rizikové; iii) cílů environmentální 
kvality, se kterými riziko souvisí, včetně 
skutečných nebo možných legitimních způsobů 
využití nebo funkcí útvarů podzemních vod, a 
vztahů mezi útvary podzemních vod a 
souvisejícími povrchovými vodami a přímo 
závislými suchozemskými ekosystémy; iv) a v 
případě přirozeně se vyskytujících látek úrovní 
přirozeného pozadí v útvarech podzemních 
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vod; v) informací o překročení prahových 
hodnot v případě jejich překročení;  

b) prahové hodnoty, které platí na celostátní 
úrovni nebo na úrovni oblasti povodí nebo části 
mezinárodní oblasti povodí, jež se nachází na 
území členského státu, nebo na úrovni útvaru či 
skupiny útvarů podzemních vod; 21.6.2014 L 
182/54 Úřední věstník Evropské unie CS  

c) vztah mezi prahovými hodnotami a: i) v 
případě přirozeně se vyskytujících látek 
úrovněmi pozadí; ii) souvisejícími povrchovými 
vodami a přímo závislými suchozemskými 
ekosystémy; iii) cíli environmentální kvality a 
jinými normami pro ochranu vod platnými na 
vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie nebo na 
mezinárodní úrovni a iv)veškerými důležitými 
informacemi ohledně toxikologie, 
ekotoxikologie, perzistence a bioakumulačního 
potenciálu znečišťujících látek a jejich tendence 
se rozptylovat; 

 d) metodiku pro určení úrovní pozadí na 
základě zásad uvedených v bodě 3 části A; 

 e) důvody pro nestanovení prahových hodnot 
pro kterékoli znečišťující látky a ukazatele 
určené v části B; 

 f) klíčové prvky hodnocení chemického stavu 
podzemních vod, včetně úrovně, metody a 
období shrnutí výsledků monitorování, definice 
přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho 
výpočtu, v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) 
bodem i) a bodem 3 přílohy III.  
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Není-li do plánů povodí zahrnut některý z údajů 
uvedených v písmenech a) až f), musí členské 
státy tuto skutečnost v příslušných plánech 
zdůvodnit.“ 

Čl. 2 Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2016. 

 

Ministr životního prostředí: 

 

 

Ministr zemědělství: 

 

 

32014L0080 Článek 2 
bod 1 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 24 
měsíců ode dne vstupu v platnost. 

 

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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