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IV. 
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 

NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS 

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  

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  

§ 2  

písm. 
o) 

 

o) matricí - složka vodního prostředí, jako je voda, sedimenty nebo 
biota, 

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

1) Článek 2 se nahrazuje tímto: 

„Článek 2 

Definice 

Kromě toho se použijí tyto definice: 

1) „Matricí“ se rozumí složka vodního prostředí, 
jako je voda, sedimenty nebo biota. 

Příloha 
č. 9 
odst. 5 

bod a) 
8. 

8. Česká republika prostřednictvím Ministerstva životního prostředí 
do 22. prosince 2018 vypracuje a předloží Evropské komisi 
doplňující monitorovací program pro látky uvedené pod čísly 34 až 
45 v jiném právním předpise 2). 
 
2) 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 

32013L0039 Článek 2 

 

 

 

 

 

Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA35AYCLG)



 2

  

pozdějších předpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 9 
odst. 5 
bod e) 
1.  

 

1. V případě, že z naměřených nebo odhadnutých koncentrací 
nebo emisí v životním prostředí při uplatnění norem 
environmentální kvality 3) pro biotu je zjištěno potenciální riziko 
pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím na základě akutní 
expozice, mělo by být provedeno rovněž monitorování v povrchové 
vodě 

3) Příloha č. 3 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 

32013L0039 Článek 2 

 

 

Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

3a. V případě, že z naměřených nebo 
odhadnutých koncentrací nebo emisí v životním 
prostředí při uplatnění NEK pro biotu nebo 
sediment je zjištěno potenciální riziko pro vodní 
prostředí nebo jeho prostřednictvím na základě 
akutní expozice, členské státy zajistí, aby bylo 
provedeno rovněž monitorování v povrchové 
vodě, a použijí NPK–NEK stanovené v části A 
přílohy I této směrnice, je-li tato NEK 
stanovena. 

§ 11 
odst. 5  

 

(5) Pokud vypočtená průměrná hodnota měření provedeného za 
použití nejlepších dostupných technik, které nevyžadují neúměrné 
náklady, je označena jako menší než mez stanovitelnosti a mez 
stanovitelnosti je u takové techniky vyšší než norma 
environmentální kvality 3), výsledek pro tuto měřenou látku se 
nezohlední pro účely hodnocení chemického stavu daného 
vodního útvaru. 

32013L0039 Článek 2 

 

Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

3b. Pokud se v souladu s článkem 5 směrnice 
2009/90/ES vypočtená průměrná hodnota 
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3) Příloha č. 3 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 

měření provedeného za použití nejlepších 
dostupných technik, které nevyžadují nadměrné 
náklady, označuje jako „menší než mezní 
hodnota kvantifikace“ a „mezní hodnota 
kvantifikace“ je i u takové techniky vyšší než 
NEK, výsledek pro tuto měřenou látku se 
nezohlední pro účely hodnocení celkového 
chemického stavu daného vodního útvaru. 

Příloha 
č. 9 
odstav
ec 5 
bod e) 
2. 

 

2. Látky, pro které se používá norem environmentální kvality 3) pro 
biotu, se sledují v příslušné matrici nejméně jednou ročně, nelze-li 
na základě technických znalostí a odborného úsudku odůvodnit 
jiný interval. 
 
3) Příloha č. 3 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 

32013L0039 Článek 2 

 

Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

4. Látky, pro které se používá NEK pro 
sedimenty nebo biotu sledují členské státy v 
příslušné matrici nejméně jednou ročně, nelze-li 
na základě technických znalostí a odborného 
úsudku odůvodnit jiný interval. 

 § 11 
odst. 4 

 

(4) Součástí zpracování výsledků chemických ukazatelů je analýza 
dlouhodobých trendů koncentrací vybraných prioritních látek 
[anthracen, bromovaný difenylether, kadmium a jeho sloučeniny, 
chlorované alkany C10-13, di(2-ethylhexyl)ftalát, fluoranthen, 
hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, hexachlorcyklohexan, olovo 
a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeniny, pentachlorbenzen, 
polycyklické aromatické uhlovodíky, sloučeniny tributylcínu, 
dikofol, perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty, chinoxyfen, 
dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem, 
hexabromcyklododekany, heptachlor a heptachlorepoxid] v 
sedimentu a biotě, sledovaných v souladu s Rámcovým 
programem zjišťování a hodnocení stavu vod a chráněných oblastí 
České republiky (dále jen „Rámcový program monitoringu“). 
 
3. Četnost monitorování v sedimentu a v biotě musí být v souladu 

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

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Článek 3 

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 
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Příloha 
č. 9 
odst. 5  
bod e) 
3. 

s Rámcovým programem monitoringu určena 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. 

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. 

Příloha 
č. 9 
odst. 5 
bod a) 
5. 

 

5. Látky s čísly 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44 uvedené v jiném 
právním předpise 2) mohou být monitorovány s nižší četností, než 
stanoví požadavky pro monitorování prioritních látek podle tabulky 
č. 1, a to za předpokladu, že je takové monitorování 
reprezentativní a je k dispozici statisticky spolehlivý informační 
základ, pokud jde o přítomnost uvedených látek ve vodním 
prostředí. Monitorování by mělo v zásadě probíhat každé tři roky, 
nelze-li na základě technických znalostí a odborného úsudku 
odůvodnit jiný interval. 
 
2) 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 

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

5) Články 8 až 9 se nahrazují tímto: 

Článek 8a 

Zvláštní ustanovení pro některé látky 

2. Členské státy mohou monitorovat látky s 
čísly 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44 v části A 
přílohy I méně intenzivně, než stanoví 
požadavky pro monitorování prioritních látek 
podle čl. 3 odst. 4 této směrnice a přílohy V 
směrnice 2000/60/ES, a to za předpokladu, že 
je takové monitorování reprezentativní a je k 
dispozici statisticky spolehlivý informační 
základ, pokud jde o přítomnost uvedených látek 
ve vodním prostředí. Monitorování by mělo v 
zásadě, v souladu s druhým pododstavcem čl. 
3 odst. 6 této směrnice, probíhat každé tři roky, 
nelze-li na základě technických znalostí a 
odborného úsudku odůvodnit jiný interval. 

Příloha 
č. 9 

6. Každá látka ze seznamu sledovaných látek vypracovaného 
Evropskou komisí podle příslušných ustanovení předpisu 

32013L0039 Článek 2 Směrnice 2008/105/ES se mění takto: 
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odst. 5 
bod a) 
6. 

 

Evropské unie 20) musí být monitorována na vybraných nejméně 
pěti reprezentativních monitorovacích stanicích po dobu alespoň 
12 měsíců. V případě prvního seznamu sledovaných látek 
započne období monitorování do 14. září 2015 nebo do šesti 
měsíců po vypracování tohoto seznamu, podle toho, co nastane 
později. Monitorování každé látky na následujících seznamech 
vypracovaných Evropskou komisí musí být zahájeno do 6 měsíců 
od jejího zařazení na seznam. Při volbě reprezentativních 
monitorovacích stanic, četnosti monitorování a časového plánu pro 
každou látku musí být zohledněny způsoby použití a možný výskyt 
této látky. Četnost monitorování nesmí být menší než jednou za 
rok. Pokud jsou zajištěny u konkrétní látky dostatečné, 
srovnatelné, reprezentativní a aktuální údaje z monitorování na 
základě stávajících monitorovacích programů nebo studií, nemusí 
se u této látky provádět další monitorování v rámci mechanismu 
seznamu sledovaných látek, a to rovněž za podmínky, že 
monitorování příslušné látky probíhalo pomocí metodiky, která 
splňuje požadavky technických pokynů vypracovaných podle 
příslušných ustanovení předpisu Evropské unie 19). 
 
19) Čl. 8b odst. 5 směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 
2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti 
vodní politiky. 

 5) Články 8 až 9 se nahrazují tímto:  

Článek 8b 

3. Členské státy monitorují každou látku ze 
seznamu sledovaných látek na vybraných 
reprezentativních monitorovacích stanicích po 
dobu alespoň 12 měsíců. V případě prvního 
seznamu sledovaných látek započne období 
monitorování do 14. září 2015 nebo do šesti 
měsíců po vypracování tohoto seznamu, podle 
toho, co nastane později. Poté členské státy 
zahájí monitorování každé látky na 
následujících seznamech do 6 měsíců od jejího 
zařazení na seznam. 

Každý členský stát si zvolí alespoň jednu 
monitorovací stanici, plus jednu navíc, pokud 
má více než jeden milion obyvatel, a další na 
základě své zeměpisné plochy v km 2 vydělené 
60 000 km 2 (zaokrouhleno na nejbližší celé 
číslo) a další stanice podle počtu obyvatel 
vyděleného pěti miliony (zaokrouhleno na 
nejbližší celé číslo). 

Při volbě reprezentativních monitorovacích 
stanic, četnosti monitorování a časového plánu 
pro každou látku zohlední členské státy 
způsoby použití a možný výskyt této látky. 
Četnost monitorování nesmí být menší než 
jednou za rok. 

Pokud členský stát u konkrétní látky zajistí 
dostatečné, srovnatelné, reprezentativní a 
aktuální údaje z monitorování na základě 
stávajících monitorovacích programů nebo 
studií, může rozhodnout, že u této látky 
neprovede další monitorování v rámci 
mechanismu seznamu sledovaných látek, a to 
rovněž za podmínky, že monitorování příslušné 
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látky probíhalo pomocí metodiky, která splňuje 
požadavky technických pokynů vypracovaných 
Komisí v souladu s čl. 8b odst. 5. 

Příloha 
č. 9 
odst. 5 
bod a) 
7. 

 

7. Česká republika prostřednictví Ministerstva životního prostředí 
podá Evropské komisi zprávu o výsledcích monitorování 
prováděného podle předchozího bodu. V případě prvního 
seznamu sledovaných látek podá tuto zprávu do 14. prosince 2016 
nebo do 21 měsíců po vypracování tohoto seznamu, podle toho, 
co nastane později, a pak každých 12 měsíců, dokud je látka na 
seznamu vedena. V případě každé látky, která je zařazená na 
následujících seznamech, Česká republika prostřednictvím 
Ministerstva životního prostředí podá Evropské komisi zprávu o 
výsledcích monitorování do 21 měsíců ode dne zařazení látky na 
seznam sledovaných látek, a pak každých 12 měsíců, dokud je 
látka na seznamu vedena. Zpráva zahrnuje informace o 
reprezentativnosti monitorovací stanice a strategii monitorování. 

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

5) Články 8 až 9 se nahrazují tímto:  

Článek 8b 

4. Členské státy podají Komisi zprávu o 
výsledcích monitorování prováděného podle 
odstavce 3. V případě prvního seznamu 
sledovaných látek se o výsledcích monitorování 
podá zpráva do 15 měsíců od 14. září 2015 
nebo do 21 měsíců po vypracování tohoto 
seznamu, podle toho, co nastane později, a pak 
každých 12 měsíců, dokud je látka na seznamu 
vedena. V případě každé látky, která je 
zařazená na následujících seznamech, členské 
státy podají Komisi zprávu o výsledcích 
monitorování do 21 měsíců ode dne zařazení 
látky na seznam sledovaných látek, a pak 
každých 12 měsíců, dokud je látka na seznamu 
vedena. Zpráva zahrnuje informace o 
reprezentativnosti monitorovací stanice a 
strategii monitorování. 

§ 5 
odst. 2. 
bod b) 

b) tvrdost, pH, rozpuštěný organický uhlík nebo jiné ukazatele 
jakosti vody ovlivňující biologickou dostupnost těchto kovů, 
přičemž biologicky dostupné koncentrace se určí pomocí 
vhodných modelů biologické dostupnosti. 

32013L0039 

 

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

6) Příloha I se mění takto: 

3.b) tvrdost, pH, rozpuštěný organický uhlík 
nebo jiné parametry jakosti vody ovlivňující 
biologickou dostupnost kovů, přičemž 
biologicky dostupné koncentrace se určí 
pomocí vhodných modelů biologické 
dostupnosti.“ 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 
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32013L0039 

 

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 

NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS 

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  

ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/105/ES 
ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti 
vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 
83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

Usta-
novení 
(část, 
§, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah  

§ 2  

písm. 
a) 

 

V § 2 písm. a) se za slova „, trichlorethylenu“ vkládají slova „, 
tetrachlormethanu“. 

 

32008L0105 Článek 1 Článek 1 

Předmět 

S cílem dosáhnout dobrého chemického stavu 
povrchových vod a v souladu s ustanoveními a 
cíli článku 4 směrnice 2000/60/ES stanoví tato 
směrnice normy environmentální kvality (NEK) 
pro prioritní látky a některé další znečišťující 
látky podle článku 16 uvedené směrnice. 

§ 5 

odst. 1 

 

V § 5 odst. 1 se za slova „, trichlorethylenu“ vkládají slova 
„,tetrachlormethanu“. 

 

§ 6  

odst. 1 

V § 6 odst. 1 se za slova „, trichlorethylenu“ vkládají slova „a 
tetrachlormethanu“. 
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 Příloha 1 

Řádek 6a 
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