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IV. 
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 

NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech 

povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 

ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/39/EU ze 

dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, 

pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky 

Usta-

novení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah 

 

CELEX č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah  

§ 12 

odst. 

 9 a 10 

(9) Pro látky uvedené pod čísly 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 přílohy č. 6 

 jiného právního předpisu18) je třeba dosáhnout dobrého 

chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 

2021, a to prostřednictvím programů opatření uvedených v plánech 

povodí z roku 2015.  

(10) Pro látky uvedené pod čísly 34 až 45 přílohy č. 6 jiného 

právního předpisu18) je třeba dosáhnout dobrého chemického stavu 

povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2027 a zamezit 

zhoršení chemického stavu v útvarech povrchových vod, pokud jde 

o tyto látky, to vše prostřednictvím předběžného programu opatření 

pro tyto látky vypracovaného do 22. prosince 2018 a konečného 

programu opatření vypracovaného do 22. prosince 2021, který by 

měl být proveden a plně funkční bezprostředně po tomto dni, avšak 

nejpozději do 22. prosince 2024. 

 

18) Příloha č. 6 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

32013L0039 Článek 2 Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

Normy environmentální kvality 

1. Aniž je dotčen odstavec 1a, členské státy použijí 

pro útvary povrchových vod NEK stanovené v části 

A přílohy I a uplatňují tyto NEK v souladu s 

požadavky stanovenými v části B přílohy I. 

1a. Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z této 

směrnice ve znění platném ke dni 13. ledna 2009 a 

zejména dosažení dobrého chemického stavu 

povrchových vod, pokud jde o látky a NEK v ní 

uvedené, členské státy uplatňují NEK stanovené v 

části A přílohy I, pokud jde o: 

i) látky uvedené pod čísly 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 v 

části A přílohy I, pro něž byly stanoveny revidované 

NEK s účinkem od 22. prosince 2015, s cílem 

dosáhnout dobrého chemického stavu povrchových 
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kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

vod u těchto látek do 22. prosince 2021, a to 

prostřednictvím programů opatření uvedených v 

plánech povodí z roku 2015 vypracovaných v 

souladu s čl. 13 odst. 7 směrnice 2000/60/ES, a 

ii) nově určené látky uvedené pod čísly 34 až 45 v 

části A přílohy I s účinkem od 22. prosince 2018 s 

cílem dosáhnout dobrého chemického stavu 

povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2027 

a zamezit zhoršení chemického stavu v útvarech 

povrchových vod, pokud jde o tyto látky. Členské 

státy za tímto účelem do 22. prosince 2018 vypracují 

a předloží Komisi doplňující monitorovací program 

a předběžný program opatření vztahující se na dané 

látky. Konečný program opatření podle článku 11 

směrnice 2000/60/ES se vypracuje do 22. prosince 

2021 a měl by být proveden a plně funkční co 

nejdříve po tomto dni, avšak nejpozději do 22. 

prosince 2024. 

Pokud jde o látky uvedené v bodech i) a ii) prvního 

pododstavce, použijí se obdobně ustanovení čl. 4 

odst. 4 až 9 směrnice 2000/60/ES. 

Příloha 

č. 1 

odst. 4 

4. Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod zahrnující  

- mapy monitorovacích sítí zřízených pro účely zjišťování a hodnocení 

stavu vod a stavu chráněných oblastí, mapy znázornění výsledků 

monitorovacích programů pro stav  

a) povrchových vod (ekologický a chemický),  

b) podzemních vod (chemický a kvantitativní),  

c) chráněných území,  

- přehled identifikovaných významných a trvalých vzestupných trendů,  

- přehled monitorovacích míst, na kterých byly překročeny normy jakosti 

32013L0039 čl. 2 odst. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

Normy environmentální kvality 

5. Členské státy zahrnou do aktualizovaných plánů 

povodí vypracovaných v souladu s čl. 13 odst. 7 

směrnice 2000/60/ES tyto informace: 

a) tabulku mezních hodnot kvantifikace použitých 

analytických metod a informace o účinnosti těchto 

metod s ohledem na minimální pracovní kritéria 

stanovená v článku 4 směrnice 2009/90/ES; 
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podzemních vod nebo prahové hodnoty,  

- souhrn, jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích 

míst v rámci útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci 

významného a trvalého vzestupného trendu, pokud jde o koncentraci 

znečišťující látky, nebo jeho změny, a důvody počátku změny trendu,  

- odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků programů zjišťování a 

hodnocení stavu vod a vysvětlení způsobu, jak byly při hodnocení 

zohledněny případy překročení norem jakosti podzemních vod nebo 

prahových hodnot na jednotlivých monitorovacích místech, 

- tabulku obsahující meze stanovitelnosti použitých analytických metod a 

informace o účinnosti těchto metod s ohledem na minimální pracovní 

kritéria stanovená v jiném právním předpise21) , 

- odůvodnění četnosti monitorování uplatněné v souladu s jiným právním 

předpisem22), pokud jsou monitorovací intervaly delší než 1 rok. 

 

21) § 10 vyhlášky 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. 

22) Příloha č. 9 odst. 5 písm. e) vyhlášky 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. 

 

 

 

 

 

b) pro látky, u nichž byla použita možnost uvedená v 

odstavci 3 tohoto článku: 

i) důvody a východisko použití této možnosti, 

ii) případně stanovené alternativní NEK, podklady o 

tom, že tyto NEK zajistí přinejmenším stejnou 

úroveň ochrany jako NEK stanovené v části A 

přílohy I, včetně údajů a metodiky použité k jejich 

odvození, a kategorie povrchových vod, pro něž se 

uplatní, 

iii) pro srovnání s informacemi uvedenými v písm. 

a) tohoto odstavce hodnoty kvantifikace metod 

analýzy pro matrice uvedené v části A přílohy I této 

směrnice, včetně informací o účinnosti těchto metod 

s ohledem na minimální pracovní kritéria stanovená 

v článku 4 směrnice 2009/90/ES; 

c) odůvodnění četnosti monitorování uplatňovaného 

v souladu s odstavcem 4, pokud jsou monitorovací 

intervaly delší než 1 rok 

Příloha 

č. 1 

odst. 7 

 

7. Shrnutí programu nebo programů opatření přijatých podle § 17 včetně 

postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 

12  

- souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů Evropských 

32013L0039 čl. 2 odst. 6  Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

Normy environmentální kvality 
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společenství v oblasti ochrany vod,  

- zprávu o praktických krocích a opatřeních podle § 4 odst. 1 písm. b) 

provedených k uplatnění zásady návratnosti nákladů na užívání vody,  

- souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody 

určené pro lidskou spotřebu,  

- souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání,  

- souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně 

odůvodnění případných výjimek,  

- souhrn omezení přijatých ve vztahu k vypouštění znečištění z bodových 

zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod,  

- identifikace případů, ve kterých byl uplatněn § 17 odst. 4 a 5 zahrnující 

výčet vodních útvarů, zdůvodnění a popis, jak se toto uplatnění promítlo 

do programů zjišťování a hodnocení stavu vod,  

- souhrn opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č. 1 

zákona,  

- souhrn opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů 

havarijního znečištění a informace o opatřeních, která mají být přijata za 

mimořádných okolností,  

- souhrn opatření provedených podle § 26 odst. 4 zákona,  

- podrobnosti o doplňujících opatřeních nezbytných pro splnění přijatých 

cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a 

vodních ekosystémů,  

- podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění 

mořských vod,  

6. Členské státy na základě monitorování stavu vod 

prováděného v souladu s článkem 8 směrnice 

2000/60/ES zajistí analýzu dlouhodobých trendů 

koncentrací prioritních látek uvedených na seznamu 

v části A přílohy I, které se mohou kumulovat v 

sedimentu nebo biotě, přičemž zejména zohlední 

látky označené čísly 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 a 44 uvedené v 

části A přílohy I. V souladu s článkem 4 směrnice 

2000/60/ES přijmou členské státy opatření, jejichž 

cílem je zajistit, aby se tyto koncentrace v sedimentu 

nebo příslušné biotě výrazně nezvyšovaly. 

Členské státy určí četnost monitorování v sedimentu 

nebo v biotě tak, aby byl zajištěn dostatek údajů pro 

spolehlivou analýzu dlouhodobých trendů. 

Monitorování by mělo v zásadě probíhat každé tři 

roky, nelze-li na základě technických znalostí a 

odborného úsudku odůvodnit jiný interval. 
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- podrobnosti o opatřeních, která jsou považována za nezbytná k 

cílenému dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu 

prodlouženém podle § 23a odst. 5 zákona, důvody jejich jakéhokoliv 

zpoždění a očekávaný časový plán jejich realizace včetně odhadu 

nákladů,  

- popis opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón např. 

opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými 

v seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování 

znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle 

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, regulace vypouštění 

znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění, 

- popis opatření, jejichž cílem je zajistit, aby se koncentrace vybraných 

prioritních látek23) v sedimentu nebo příslušné biotě výrazně 

nezvyšovaly,  

- přehled opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním 

a popis kroků, které byly podniknuty na úrovni příslušné mezinárodní 

oblasti povodí nebo úrovni Evropské Unie,  

- posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření na základě 

odhadu nákladů na tato opatření a strategii financování opatření. 

23) § 11 odst. 4 vyhlášky 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. 
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