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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Novelizaci vyhlášky č. 98/2011 Sb. si vyžádaly zejména požadavky zakotvené ve směrnici 

2013/39/EU, kterou je třeba neprodleně transponovat. Současně je nutné upravit některé 

formální nedostatky stávajícího znění vyhlášky a zrušit některé z příloh, které jsou již řešeny 

samostanými certifikovanými metodickými postupy pro hodnocení stavu povrchových vod. 

Dodatečně transponována je také směrnice 2008/105/ES. Transpozice této směrnice se 

ukázala jako neúplná, neboť chemický stav povrchové vody je definován také ukazatelem 

tetrachlormethan, který v platné vyhlášce chybí. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie a obecnými právními zásadami práva 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. 

C Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 98/2011 Sb. upravuje způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsob 

hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a 

náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod podle zmocnění § 21 

odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb. Aktualizace a doplnění je nutné 

vzhledem k novým požadavkům směrnice 2013/39/EU, současně je nutné upravit některé 

formální nedostatky stávajícího znění vyhlášky a zrušit některé z příloh, které jsou již řešeny 

samostanými certifikovanými metodickými postupy pro hodnocení stavu povrchových vod. 

D 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.  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 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. 

1.2 Definice problému 

Nutnost provedení transpoziční novely vyhlášky č. 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 vyplývá z povinnosti naplnit transpozici směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2013/39/ES 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. Dále je v rámci novelizace 

vyhlášky nutné zohlednit skutečnost, že některé postupy dané ve vyhlášce, zejména v její 

přílohové části, jsou již řešeny samostatnými metodickými postupy, které byly v minulých 

letech certifikovány ze strany ústředních vodprávních úřadů – Ministerstva životního 

prostředí a Ministerstva zemědělství. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška č. 98/2011 Sb. upravuje způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsob 

hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod 

a náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod podle zmocnění § 21 

odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace a doplnění je 

nutné vzhledem k novým požadavkům směrnice 2013/39/ES, současně je nutné upravit 

některé formální nedostatky stávajícího znění vyhlášky a zrušit některé z příloh, které jsou již 

řešeny samostanými certifikovanými metodickými postupy pro hodnocení stavu povrchových 

vod. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP), 

b) Ministerstvo zemědělství (Mze) - správci povodí, 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku transpozice směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/39/ES 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. 

Upraveny jsou dále formulace některých ustanovení tak, aby dopovídaly uvedené obsahové 

(transpoziční) změně. Rovněž jsou navrženy ke zrušení některé přílohy vyhlášky s ohledem 
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na skutečnost, že zmíněné postupy jsou již obsahem certifikovaných metodických postupů. 

Požadavek termínu transpozice směrnice 2013/39/ES je stanoven na 14. září 2015.  

1.6 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. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu, tj. bez transpozice směrnice a drobných technicko-

legislativních úprav. 

2.2 Varianta 1 

Návrh vyhlášky představuje tyto změny: 

 rozšíření prioritního seznamu látek, 

 rozšíření obecných náležitostí monitoringu povrchových vod, 

 zrušení přílohy 12–14 z důvodu provádění daných činností dle certifikovaných 

metodik. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě ponechání vyhlášky bez požadovaných úprav se Česká republika vystavuje riziku 

sankcí ze strany EU a pozastavení finančních prostředků z fondů EU. 

Dopady na životní prostředí 

Ponecháním současného stavu, tj. bez rozšíření seznamu sledovaných látek a jejich 

monitoringu vystavujeme povrchové vody riziku znečištění nebo překročení limitů 

ohrožujících látek bez předchozího varování a tím nemožnosti případného zabránění 

negativních dopadů na životní prostředí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA35AYA9K)



 

4 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Změna prioritního seznamu látek a rozšíření obecných povinností monitoringu povrchových 

vod a reportingu ministerstvu, které bude dané informace sbírat a předávat EU, představuje 

navýšení administrativní zátěže, jak na straně správ povodí (rozpočet MZe), tak na straně 

ministerstva (kapitola 315). V současné době však není možné odhadnout danou 

administrativní zátěž, protože EU nestanovila přesná pravidla, která by jasně stanovila 

povinnosti spojené s monitoringem a s podáváním zpráv EU. 

Dopady na životní prostředí 

Předpokládáme, že novela vyhlášky, která obsahuje rozšíření seznamu sledovaných látek 

a jejich monitoring, sebou přinese vyšší ochranu životního prostředí, protože na základě 

získaných dat bude možné reagovat včasněji v případě rizika ohrožení povrchové vody 

v dané lokalitě a zjišťování zdroje znečištění. 

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů  

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

riziko sankcí ze strany 

EU za neprovedení 

požadované 

transpozice a 

pozastavení fin. 

prostředků z fondů EU

****

riziko ohrožení 

životního prostředí 

nesledováním dalších 

nebezpečných látek

***

navýšení AZ správě 

povodí (MZe) a MŽP

v současné době není 

možné odhadnout

lepší ochrana ŽP 

možnost včasnějšího 

zásahu při riziku 

ohrožení ŽP 

sledovanou látkou

***

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Varianta 0 současný stav

Varianta 1

rozšíření prioritního 

seznamu látek, 

rozšíření obecných 

náležitostí 

monitoringu 

povrchových vod

Životní prostředí

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

 

Zrušení příloh 12–14 nepředstavuje žádnou změnu pro všechny dotčené subjekty, protože 

činnosti v nich uvedené jsou nadále prováděny, jen na základě certifikovaných metodik. 
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4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Na základě výše uvedených důvodů doporučujeme přijmout Variantu 1, která představuje 

změny požadované ze strany EU. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Návrh novely vyhlášky zpracovává a předkládá Ministerstvo životního prostředí, které je 

ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany vod a je zodpovědné za implementaci 

navržených změn.  

Dalším orgánem veřejné správy, který dohlíží nad dodržováním povinností vyplývajících 

z předmětné vyhlášky, je Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřady. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo životního prostředí. Jako období, které je 

vhodné pro přezkum účinnosti a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se 

doporučuje doba 3 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího 

objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň 

dostatečně krátká k tomu, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů 

a navrhovaných změn. 

7 Konzultace a zdroje dat 

1. Ing. Evžen Zavadil, odbor ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí 

2. Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní, Ministerstvo životního prostředí 

3. Mgr. Martin Udatný, odbor ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí 

4. Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

5. Ing. Martin Durčák, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

8 Seznam použitých zkratek 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP, ministerstvo Ministerstvo životního prostředí 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i 

ŽP životní prostředí 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Martina Píšková 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: martina.piskova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 151  

E 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. 

F Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů  

Navrhovaná právní úprava nemá vztah k ochraně soukromí a osobních údajů a nemá proto 

do této oblasti žádné dopady. 

G Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nevyvolá zvýšená korupční rizika. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K bodu 1  

§ 1 – Definice pojmů bylo doplněno písm. a) o látku tetrachlormetan a zrušení písm. g), v) 

a w) v souvislosti se zrušením Přílohy 12 a upřesnění definice v písm. p). 

K bodu 2 

V § 2 písm. a) byla doplněna látka tetrachlormetan. Transpozice směrnice 2008/105/ES.  

K bodu 3 a 4 

Zrušena definice jakosti, jejíž hodnocení se v § 3 z vyhlášky vypouští. Provedena související 

legislativně-technická úprava ustanovení. 

K bodu 5 

Transpozice směrnice 2013/39/EU. 

K bodu 6 a 7 

Bylo provedeno zrušení § 3 – „Hodnocení jakosti vod“ v souvislosti s uvedením textu 

vyhlášky do souladu se zmocněním podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona 

č. 150/2010 Sb. Hodnocení jakosti je dále obsaženo ve vyhlášce č. 431/2001 Sb. 
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K bodu 8 

Byla provedena úprava znění § 4 odst. 2 s ohledem zrušení přílohy č. 12 a na platné 

certifikované metodické postupy pro hodnocení stavu povrchových vod.  

K bodu 9 

V § 5 v odst. 1 byla doplněna látka tetrachlormetan. Transpozice směrnice 2008/105/ES. 

 

K bodu 10 

Zpřesnění požadavků za účelem transpozice směrnice 2013/39/EU. Vzhledem k naplnění 

transpozice čl. 9a odst. 6 směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU bylo 

doplněno v § 5 odst. 2 písm. b). 

 

K bodu 11 

V § 6 v odst. 1 byla doplněna látka tetrachlormetan. Transpozice směrnice 2008/105/ES. 

K bodu 12 

V § 7 odst. 1 bylo provedeno vypuštění odkazu na zrušenou Přílohu č. 13 a Přílohu č. 14. 

K bodu 13 

V § 9 bylo provedeno upřesnění požadavků a podmínek pro laboratoře provádějící zjišťování 

stavu vod. 

K bodu 14 a 15 

V § 11 odst. 4 bylo provedeno doplnění prioritních látek dle požadavků transpozice Čl. 2 

odst. 6 směrnice 2013/39/ES pro hodnocení dlouhodobých trendů koncentrací prioritních 

látek. Dále doplnění § 11 odst. 5 vzhledem k požadavkům transpozice Čl. 2 odst. 3b 

směrnice 2013/39/ES. 

K bodu 16 a 17 

V § 12 provedeno zrušení odst. 2 vzhledem ke zrušení § 3 a Přílohy č. 12. Dále došlo 

k upřesnění znění odst. 3. 

K bodu 18 

V Příloze č. 1 provedeno zrušení nadbytečného odkazu na seznam povrchových vod 

využívaných ke koupání i v souvislosti se zrušením tohoto právního předpisu. 

K bodu 19 

V Příloze č. 9 odst. 5, písm. a) doplnění bodů 5, 6, 7 a 8 v souvislosti s transpozicí 

příslušných ustanovení Čl. 2 směrnice 2013/39/ES. Dále doplnění písm. e) rovněž 

v souvislosti s transpozicí příslušných ustanovení Čl. 2 směrnice 2013/39/ES. 

K bodu 20 

Provedeno zrušení Přílohy č. 12, 13 a 14 s ohledem na platnost certifikovaných metodických 

postupů pro hodnocení stavu povrchových vod a v souvislosti s uvedením vyhlášky do 

souladu se zmocněním podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.  
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K čl. II 

Účinnost je navrhována vzhledem k nutnosti dodržení termínu transpozice daného směrnicí 

2013/39/ES na 15. listopad 2015. 
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