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

49/2014 Sb.  

Resort Připomínky Vypořádání 

MZE 

 

 

1) K čl. I bodu 2. - § 12 odst. 10: k předloženému materiálu nemůžeme zaujmout stanovisko, jelikož 

navrhované znění § 12 odst. 10 předmětné vyhlášky: „Pro látky uvedené pod čísly 34 až 45 v jiném 

právním předpise18) 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.“, není 

realizovatelné. 

 

Jiným právním předpisem je podle poznámky pod čarou č. 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 kanalizací a o citlivých oblastech, ve 

znění pozdějších předpisů, ovšem v této příloze v platném znění látky s čísly 35, 37, 43 a 44 uvedeny 

nejsou, je zde uveden seznam látek pouze v rozsahu 1 – 33. 

V odůvodnění k bodu 2 předkládaného materiálu je uvedeno, že nařízení vlády č. 61/2003 Sb. má být v 

tomto roce nahrazeno novým nařízením vlády. 

Vysvětleno. 

Jedná se o transpoziční 

ustanovení. 

Článek 3 odst. 1a bod ii) 

Směrnice 2008/105/ES 

ve znění Směrnice 

39/2013/EU. 

 

Poznámky pod čarou 

mají informativní, 

nikoliv normativní 

charakter. Novela této 

vyhlášky bude přijata 

dříve, než nabude 

účinnosti nové nařízení 

vlády, proto byl v tuto 

chvíli ponechán 

informativní odkaz na 

platnou právní úpravu 

(nařízení vlády č. 

61/2003 Sb.) Na zákaldě 

doporučující připomínky 

MV byl nicméně 

zpřesněn text ustanovení 

a místo slov „podle 

přílohy č. 6 jiného 

právního předpisu18)“ 

byla doplněna slova 

„podle přílohy č. 6 

právního předpisu 

upravujícího seznam 
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prioritních látek 

a prioritních 

nebezpečných látek 

v oblasti vodní 

politiky18)“ , aby byla 

provázanost na nové 

nařízení vlády zajištěna. 

 2) K čl. I bodu 2. - § 12 odst. 9: žádáme odstranění „dosažení dobrého chemického stavu“ 

prostřednictvím programů opatření uvedených v plánech povodí z roku 2015. 

Odůvodnění: 

Současné Plány povodí z roku 2015 nemohou obsahovat programy opatření zpracovávané na základě 

této vyhlášky. Návrhy těchto opatření byly zveřejněny a připomínkovány veřejností a následně byly 

provedeny úpravy seznamu návrhů opatření na základě schválených programů opatření, jež jsou 

součástí NPP. 

Akceptováno. 

Bude uvedena obecná 

formulace „v plánech 

povodí.“ 

Látky jsou obsaženy 

v hodnocení chemického 

stavu již nyní, neboť 

hodnocení chemického 

stavu počítalo 

s přísnějšími požadavky 

danými Směrnicí 

39/2013/EU. 

 3) K čl. 1 bodu 3. – Příloha č. 1 bod 4. písm. c), šestá odrážka: vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu 

hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod nestanovuje sledování jakosti 

povrchových vod každoročně. Rámcový program monitoringu umožňuje nastavit různé (jiné) 

cyklování (kap. 4.3.1). Je proto nadbytečné zdůvodňovat četnost monitorování v případě delšího 

intervalu monitoringu než 1 rok. 

Vysvětleno. 

Jedná se o transpoziční 

ustanovení 

Čl. 3 odst. 5 bod c 

směrnice 2008/105/ES 

ve znění Směrnice 

39/2013/EU. 

 

 4) K čl. 1 bodu 3. – Příloha č. 1 bod 7, patnáctá odrážka: Vzhledem k navrhované účinnosti novely od 

15. 11. 2015 je promítnutí novelizované vyhlášky do projednaných plánů povodí těsně před jejich 

schválením nereálné – v plánech zřejmě nejsou navržena „opatření, jejichž cílem je zajistit, aby se 

koncentrace vybraných prioritních látek v sedimentu nebo příslušné biotě výrazně nezvyšovaly“. Navíc 

dodnes není na národní ani mezinárodní úrovni definováno, co se rozumí termínem „příslušná biota“.  

Vysvětleno. 

Plány povodí již počítají 

s tímto požadavkem; 

podle tohoto požadavku 

již probíhalo hodnocení. 

Nové plány povodí se 
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nemohou odvolávat na 

legislativu, která ještě 

nevznikla/nenabyla 

účinnosti. 

Požadavky budou 

legislativně zakotveny 

v nařízení vlády 

nahrazujícím NV č. 

61/2003 Sb. (v příloze č. 

3) a mohou být doplněny 

do rámcového plánu 

monitoringu. 

ÚOOÚ 
Část D obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů, zní: „Osnova se ani ochrany soukromí a ani osobních údajů netýká.“ Tato 

připomínka je zásadní. 

Jak již ÚOOÚ předkladatele upozorňoval 23. července 2015, čj. UOOU-08006/15-3, 27. července 

2015, čj. UOOU-08005/15-3 a 26. srpna 2015, čj. UOOU-09164/15-3, je primární vyhodnotit, zda 

navrhovaná právní úprava má k soukromí nebo osobním údajům vůbec nějaký vztah. Pokud ne, tak 

nemůže mít ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů ani dopady. 

Proto žádá ÚOOÚ opět žádá předkladatele, aby konečně učinil kroky, aby se toto pochybení již 

neopakovalo. 

Zásadní připomínka. 

 

Akceptováno. 

V odůvodnění text 

upraven na znění:“ 

Navrhovaná právní 

úprava nemá vztah 

k ochraně soukromí a 

osobních údajů a nemá 

proto do této oblasti 

žádné dopady.“ 
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