
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
13. května  2016, s termínem dodání stanovisek do 3. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
(Kontaktní osoba: 
neuvedena) 

1. K bodu 3 - § 8 odst. 5 písm. l): 
V navrhovaném písmenu l) doporučujeme za slovo 
„látek“ vložit slova „informaci o“ a slovo „úrovní“ 
nahradit slovem „úrovni“. 

Akceptováno 

2. K příloze č. 1 bodu 1. 2 písm. d): 
Podle našeho názoru není jasné z jakého důvodu má 
národní plán povodí obsahovat „další informace podle 
§ 8 odst. 5 a 6“ a z jakého důvodu nejsou informace 
podle § 8 odst. 6 obsahem plánu dílčích povodí. 
Doporučujeme v tomto smyslu doplnit zvláštní část 
odůvodnění. 

Vysvětleno 
Podle směrnice 2014/80/EU zahrnou členské státy do plánů 
povodí předložených v souladu s článkem 13 směrnice 
2000/60/ES informace o způsobu uplatnění postupu podle 
části A této přílohy. 
Zvláštní část odůvodnění byla doplněna. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
(Kontaktní osoby: 
RNDr. Irena Zbytovská 
tel.: 224852257 
email: zbytovska@mpo.cz) 
 

K § 2 písm. e) a f):  
V návrhu vyhlášky není v § 2 písm. e) a f) podtržený 
text. Vzhledem k tomu, že se jedná o transpozici 
směrnice 2006/118/ES, doporučujeme text písm. e) a 
f) podtrhnout a doplnit CELEX (viz. Legislativní pravidla 
vlády příloha č. 5 čl. II bod 1.). 

Tento novelizační bod byl na základě připomínky odboru 
kompatibility Úřadu vlády vypuštěn. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 
 
(Kontaktní osoba: 

1. K bodu 1 novely - § 2 písm. e): 
Zde se navrhuje stanovit, že normou jakosti podzemní 
vody se pro účely vyhlášky rozumí norma 
environmentální kvality, vyjádřená jako koncentrace 

Vysvětleno 
Transpoziční pojem „lidské zdraví“ je použit i v definici 
normy jakosti ve vyhlášce č. 5/2011 Sb. Považujeme za 
vhodné respektovat terminologii užívanou bezprostředně 
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Mgr. Jan Šporcr 
tel., e-mail: neuvedeno) 
 

určité znečišťující látky nebo skupiny látek nebo 
hodnota ukazatele znečištění v podzemní vodě, která 
by neměla být překročena z důvodu ochrany lidského 
zdraví a životního prostředí. 
Pojem „lidského zdraví“ v tomto ustanovení 
doporučujeme nahradit pojmem „veřejného zdraví“.  
 
Odůvodnění: 
Uvedení terminologie do souladu se zákonem 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Pojem „veřejné zdraví“ je 
definován v § 2 odst. 1 tohoto zákona. 

souvisejícími právními předpisy. 

2. Nad rámec novely vyhlášky: 
Doporučujeme provést analogickou změnu na všech 
místech vyhlášky, kde se pojem „lidské zdraví“ 
vyskytuje, tj. v § 6 odst. b), § 8 odst. 5 písm. i), § 12 
odst. 6 a § 17 odst. 5 písm. d) bodu 1. 

Vysvětleno 
Viz výše 

Ministerstvo zemědělství 
 
(Kontaktní osoba: 
Mgr. Vojtěch Bašný, LL.M. 
tel.: 22181 2014 
email: 
vojtech.basny@mze.cz)
  

1. K Čl. I bod 3 § 8 odst. 5 písmeno l): 
Požadujeme přesunout toto ustanovení do § 8 odst. 2 - 
Analýza všeobecných a vodohospodářských 
charakteristik pro úroveň dílčího povodí 
a přeformulovat na znění: "úroveň přirozeného pozadí 
v podzemních vodách v případě přirozeně se 
vyskytujících látek ".  
 
Odůvodnění:  
Posouzení přirozeného pozadí by mělo být provedeno 
dříve, než bude vodní útvar kvůli obsahu složky 
vyskytující se v přirozeném pozadí prohlášen za 
rizikový. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Připomínce je možné vyhovět, ale znamenalo by to 
zpřísnění oproti evropské směrnici: toto šetření se podle 
směrnice musí dělat jen v rizikových útvarech (v ostatních 
není nutné) a navíc, pokud se zjistí, že přirozené pozadí je 
vyšší, než limit, útvar kvůli tomu přestává být rizikový. 
 
Uvedený text lze přesunout do odst. 3 (do odst. 2 nepatří, 
neboť ten se týká informací na úrovni dílčího povodí, kdežto 
přirozené pozadí se zjišťuje na úrovni útvarů (v různých 
útvarech může být jiné), ale znamenalo by to, že teoreticky 
by se úroveň přirozeného pozadí musela zjišťovat pro 
všechny útvary podzemních vod, nejenom pro ty, které 
mohou být kvůli tomu ukazateli nevyhovující. 

2. K Čl. I bod 4 § 8 odst. 6 písmeno b): 
Požadujeme toto ustanovení vypustit. 
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno – dohodnuto nové znění 
„postup použití metodiky při určení úrovní pozadí podle 
právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu 
podzemních vod“. 
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Metodika pro určení úrovní pozadí nemůže být 
součástí analýzy vodního útvaru, ale musí být 
stanovena obecně. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K Čl. I bod 1 § 2 písm. f): 
Doporučujeme doplnit definici prahové hodnoty tak, 
aby podobně jako norma jakosti vyjadřovala, na 
základě čeho byla stanovena. 

Vysvětleno 
Definice a postup stanovení prahové hodnoty jsou uvedeny 
ve vyhlášce 5/2011 Sb. Na základě připomínky odboru 
kompatibility Úřadu vlády byl novelizační bod 1 vypuštěn. 
 

4. K Čl. I bod 4 § 8 odst. 6 písm. a) bod 4.: 
Doporučujeme za slova „jejich tendenci se“ vložit slova 
„shlukovat nebo“. 

Vysvětleno 
Jedná se o oficiální překlad citace směrnice. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 
(Kontaktní osoba: 
Mgr. Radomír Hanák 
tel.: 296 153 422 
e-mail:  
hanak.radomir@vlada.cz) 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 
EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
 
Zásadní připomínky: 

 

1. Předkladatel k návrhu vyhlášky nepřiložil rozdílovou 
tabulku podle přílohy č. 5 LPV a je tak nutné ji 
přiložit. 

Akceptováno 
Rozdílová tabulka byla doplněna. 

2. V části A obecné části odůvodnění je nutno uvést 
směrnici 2014/80/EU a potvrdit s ní plnou 
slučitelnost návrhu vyhlášky. 

Akceptováno 
Odůvodnění bylo doplněno dle požadavku. 

Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
Návrh vyhlášky představuje částečnou transpozici 
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 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADE9WJYM)



Stránka 4 (celkem 8) 

stavu. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 
Zásadní připomínky: 
3. K odkazu na směrnici 2014/80/EU: 
Navrhovaná úprava postrádá podle ustanovení čl. 2 
směrnice 2014/80/EU a podle ustanovení čl. 48 odst. 6 
LPV odkaz na tuto unijní úpravu a je nutno jej doplnit. 

Akceptováno 
Odkaz byl doplněn dle požadavku - do poznámky pod čarou 
č. 1 doplněn odkaz na směrnici2014/80/EU. 
 

4. K Čl. I bod 1. - § 2 písm. e) a f): 
Navrhovaná úprava doplňuje definici normy jakosti 
podzemní vody a prahové hodnoty. Podle zvláštní části 
odůvodnění se tak děje rovněž pro účely transpozice. 
Navrhovaná úprava zřejmě představuje transpozici 
ustanovení čl. 2 bodů 1 a 2 směrnice č. 2006/118/ES. 
Nicméně tato transpozice je již obsažena v ustanovení 
§ 2 písm. c) a d) vyhlášky č. 5/2011 Sb., v platném 
znění, a to zřejmě, v případě prahové hodnoty, 
přesnějším způsobem. Také není potřeba již jednou 
provedenou transpozici „zdvojovat“. 
Navrhovaná úprava tak působí poněkud zmatečně a je 
nutné ji vypustit. 
Aniž je dotčeno výše uvedené, upozorňujeme, že 
navrhovaná úprava ani není jako transpoziční 
vymezena (podtržení, celexové číslo a rozdílová 
tabulka). 

 
Akceptováno 
Tento novelizační bod byl vypuštěn. 
 

5. K Čl. I bod 3. a 4. - § 8 odst. 5 písm. k) a odst. 6 
písm. a) bod 3.: 
Navrhované úpravy používají termín „normy jakosti 
podzemní vody“. Nicméně transponovaná ustanovení 
bodu 3 přílohy směrnice 2014/80/EU (novelizovaná 
část C písm. a) bod iii) a písm. c) bod iii) přílohy II 
směrnice 2006/118/ES) používají termín „cíle 
environmentální kvality“. 
Důvod použití jiných termínů není v návrhu vyhlášky 
vysvětlen. Jelikož se termíny použité v návrhu vyhlášky 
mohou lišit od termínů použitých v unijní úpravě, je 
nutné navrhovanou úpravu vysvětlit a popřípadě 

Vysvětleno 
Jedná se o terminologii zavedenou vyhláškou č. 5/2011 Sb. 
Termíny považujeme z věcného hlediska za totožné, ostatně 
i směrnice hovoří o „cílech environmentální kvality a jiných 
normách“. Termín normy jakosti podzemní vody považujeme 
za přesnější a vhodnější. 
Do textu byl doplněn odkaz na příslušně ustanovení 
vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
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změnit.  
6. K Čl. I bod 4. - § 8 odst. 6 písm. b): 
S ohledem na řádnou transpozici ustanovení bodu 3 
přílohy směrnice 2014/80/EU (novelizovaná část C 
písm. d) přílohy II směrnice 2006/118/ES) je vhodné 
doplnit příslušný odkaz uvedený v této unijní 
úpravě. 

Akceptováno 
Odkaz byl doplněn dle požadavku. 

7. K Čl. I bod 4. - § 8 odst. 6 písm. c): 
S ohledem na řádnou transpozici ustanovení bodu 3 
přílohy směrnice 2014/80/EU (novelizovaná část C 
písm. e) přílohy II směrnice 2006/118/ES) je vhodné 
zkonkretizovat znečišťující látky a ukazatele.  

Akceptováno 
Byl doplněn odkaz na přílohu č. 1 část B vyhlášky č. 5/2011 
Sb. 
 

8. K Čl. I bod 4. - § 8 odst. 6 písm. d): 
S ohledem na řádnou transpozici ustanovení bodu 3 
přílohy směrnice 2014/80/EU (novelizovaná část C 
písm. f) přílohy II směrnice 2006/118/ES) je vhodné 
doplnit příslušný odkaz uvedený v této unijní 
úpravě. 

Akceptováno 
Odkaz byl doplněn dle požadavku. 

9. K Čl. II – Účinnost: 
Jsme toho názoru, že uvést v účinnost transpoziční 
předpisy ke směrnici 2014/80/EU postačí dnem 11. 
července 2016, a proto je vhodné v tomto smyslu 
upravit navrhované znění a zvláštní část 
odůvodnění. Respektive je vhodné alespoň uvést, 
proč má návrh vyhlášky nabýt účinnosti jeden den 
před tím, než je to nutné. 

Vysvětleno 
S ohledem na prodlení v projednávání návrhu vyhlášky 
navrhujeme uvést transpoziční předpisy v účinnost ke dni 1. 
srpna 2016. 

Doporučující připomínka:  
10. K Čl. I bod 4. - § 8 odst. 6 písm. a) bod 4.: 
S ohledem na to, že bod 3 přílohy směrnice 
2014/80/EU (novelizovaná část C písm. c) bod iv) 
přílohy II směrnice 2006/118/ES) je poněkud užší než 
navrhovaná transpoziční úprava (požaduje „toliko“ 
veškeré důležité/relevantní informace), doporučujeme 
vymezení těchto informací zúžit. 

Vysvětleno 
Veškeré důležité informace nemusejí být k dispozici, proto 
jsou uvedeny „veškeré dostupné informace“. 

11. K Čl. I bod 6. – příloha č. 3 bod 1.2.: 
Doporučujeme navrhovanou úpravu doplnit jako 

Vysvětleno 
Jde pouze o upřesnění již existující odrážky. 
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samostatný bod, resp. odrážku, obdobně tak, jak je 
tomu v případě Čl. I bod 5. (příloha č. 1 bod 1. 2. 
písm. d). 
12. K bodu 4 zvláštní části odůvodnění: 
Doporučujeme vypustit slova „a odstavec 7“, jelikož 
odstavec 7 není navrhovanou úpravou doplňován. 

Akceptováno 
 

13. K bodům 5 až 8 zvláštní části odůvodnění: 
Doporučujeme tyto body přepracovat, jelikož se 
vztahují k téže matérii a návrh vyhlášky bod 7. a 8. 
neobsahuje.  

Akceptováno 
 

Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 
Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
Je vhodné, aby předkladatel zapracoval doporučující 
připomínky. 

 

Národní bezpečnostní 
úřad 
 
(Kontaktní osoba: 
JUDr. Václav Čečák,   
tel.: 257 283 109,  
e-mail:  v.cecak@nbu.cz) 
 

1. K bodu 1: 
Text novelizačního bodu upravit na znění „V § 2 se na 
konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena e) a f), která znějí:“. 

Tento novelizační bod byl vypuštěn (viz připomínka č. 4 
OKOM). 

2. K bodu 2: 
Po vložení písmena a), které je nutno označit jako 
„nové“, je nutno přeznačit všechna dosavadní písmena 
a) až i) na písmena b) až j). 

Akceptováno 
 

3. K bodu 3: 
Je nutno vyjádřit, za které písmeno se vkládají 
písmena j) až m), která je nutno označit jako „nová“. 
Přeznačeno bude dosavadní písmeno j) na písmeno 
n). 

Částečně akceptováno 
Dosavadní písmeno i) se označuje jako n). 

4. K bodu 4: 
Je nutno vyjádřit, za který odstavec se vkládá odstavec 
6, který je nutno označit jako „nový“. 

Akceptováno 

5. K bodu 5: 
Tečka se nahrazuje čárkou a písmeno d) doplňuje „na 
konci bodu 1.2.“. 

Akceptováno 

6. K bodu 6: 
za slova na konci věty nelze doplnit slova, ale lze je 
doplnit na konci textu bodu 1.2. 

Akceptováno  
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Hospodářská komora ČR 
 
(Kontaktní osoba: 
pripominkovani@komora.cz) 

1. Připomínka k novelizačnímu bodu 6, Příloze č. 3: 
Požadujeme bod 1.1 upravit následovně: 
„1.1. pro povrchové vody  
- mapy umístění a hranic útvarů povrchové vody,  
- mapy typů útvarů povrchové vody,  
- informace o vymezených mísících zónách a jejich 

rozsahu 
- mapy s vyznačením nároků na případné 

decentrální čištění odpadních vod (v návaznosti 
na NV 401/2015 požadovat odstranění organických 
látek, nitrifikaci, denitrifikaci nebo odstranění 
fosforu)“. 

 
Odůvodnění: 
Chybí územně plánovací dokumentace, ze které by se 
vycházelo v případě rozhodování o  dílčích malých 
územích (projektanti, povodí i vodoprávní úřady), které 
v důsledku může, nebo naopak nemůže, ovlivnit 
celkový vliv na povodí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o čistě transpoziční novelu týkající se podzemních 
vod; problematika povrchových vod není předkládaným 
návrhem řešena, ani to v současné době nepovažujeme za 
nutné.  

2. Připomínka k novelizačnímu bodu 6, Příloze č. 3: 
Požadujeme bod 7. upravit následovně: 
„7. Návrhy opatření podle § 17 včetně postupů, jejichž 
prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle 
§ 12  
- návrh opatření potřebných k provádění právních 

předpisů Evropských společenství v oblasti 
ochrany vod včetně odhadu nákladů,  

- […] 
- návrh omezení opatření ve vztahu k vypouštění 

znečištění z bodových zdrojů a jiných činností 
majících vliv na stav vod včetně odhadu nákladů,  

- […] 
- návrh opatření pro zlepšování vodních poměrů 

a pro ochranu ekologické stability krajiny včetně 
odhadu nákladů.“ 

Vysvětleno 
Jedná se o čistě transpoziční novelu týkající se podzemních 
vod; problematika povrchových vod není předkládaným 
návrhem řešena, ani to v současné době nepovažujeme za 
nutné. 
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Odůvodnění: 
Jednotlivá omezení nic neřeší, neříkají, jak má být 
situace optimálně z celkového pohledu řešena, proto je 
vhodnější použít opatření, která by měla navrhovat 
nejen omezení, ale i reálná i řešení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

V Praze 20. července 2017 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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