
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:         V. 

 

1 
 

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 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MZE 

 

 

1) K čl. I  bodu 16. - příloha č. 9 odst. 5 písm. a) bod 5.:  

K předloženému materiálu nemůžeme zaujmout stanovisko, jelikož navrhované znění přílohy č. 9 odst. 

5 písm. a) bod 5.: „Látky s čísly 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44 uvedené v jiném právním předpise2) 

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.“, není realizovatelné.   

Jiným právním předpisem je 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 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 návrhu 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., která byla také předložena 

do meziresortního připomínkového řízení, je uvedeno, že nařízení vlády           č. 61/2003 Sb. má být v 

tomto roce nahrazeno novým nařízením vlády. 

Vysvětleno. 

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 základě 

doporučující připomínky 

MV byl nicméně 

zpřesněn text ustanovení 

a místo slov „v jiném 

právním předpise2)“ byla 

nahrazena slovy „v 

příloze č. 6 právního 

předpisu upravujícího 

seznam prioritních látek 

a prioritních 

nebezpečných látek 

v oblasti vodní 

politiky2)“ , aby byla 

provázanost na nové 

nařízení vlády zajištěna 

a odkaz byl normativní. 
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 2) K čl. 1 bodu 5.: žádáme zachování § 3 a pojmu „Jakost povrchových vod“ 

 

Odůvodnění:  

Zrušení § 3 a zrušení pojmu „Jakost povrchových vod“, který byl dlouhodobě pro hodnocení vod 

používán, nepovažujeme za vhodné. V odůvodnění nejsou zevrubně identifikovány všechny souvislosti                

a zmocnění v § 21 odst. 3 vodního zákona je dostatečně pružné, aby tento pojem mohl být zachován. 

Vysvětleno. 

Jakost povrchových vod; 

hodnocení jakosti 

provádí na základě 

vyhlášky č. 431/2001 

Sb., o obsahu 

vodní bilance, způsobu 

jejího sestavení a o 

údajích pro vodní 

bilanci, ČHMÚ. 

Ponechání ustanovení ve 

vyhlášce č. 98/2011 Sb. 

by vedlo k nežádoucí 

duplicitě právních úprav. 

 

 3) K čl. 1 bodu 11. - § 9 odst. 2: žádáme ponechat původní znění tohoto ustanovení vyhlášky, případně 

zjednodušit celé znění § 9 následovně: „Zjišťování stavu povrchových vod provádějí laboratoře 

akreditované v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.“  

 

Odůvodnění: 

Programy mezilaboratorních porovnávacích zkoušek nepokrývají celý rozsah ukazatelů v příslušných 

matricích, které musí být sledovány v rámci zjišťování stavu vod. Ustanovení podle písm. a) nelze ze 

strany laboratoří splnit. Obecně je k tomu nutno dodat, že pro tyto případy jsou v procesu akreditace 

standardní mechanismy, určující co musí laboratoř splnit, neboť účast v mezilaboratorním porovnávání 

zkoušek je pouze jednou možností jak doložit kvalitu prováděné zkoušky. 

Ustanovení odstavce b) nemůže určovat, jak bude probíhat nezávislý akreditační proces podle 

mezinárodních norem, tj. nemůže určovat, co laboratoř doloží akreditačnímu orgánu. Ovlivňování 

akreditace jiným právním předpisem nebo ze strany správních orgánů není přípustné.   

Akceptováno. 

1. § 9 včetně nadpisu 

zní: 

„§ 9  

 

Zajištění systému 

kvality  

 

Laboratoře provádějící 

zjišťování stavu 

povrchových vod musí 

mít posouzený systém 

kvality v souladu s ČSN 

EN ISO/IEC 17025.“. 

 4) K čl. I bodu 16. - Příloha č. 9, odst. 5 písm. a) bod 6: požadujeme změnu termínu pro započetí 

období monitorování v případě prvního seznamu monitorovaných látek do 14. září 2015. 

Odůvodnění: 

Novelou vyhlášky s navrhovanou účinností od 15. listopadu 2015 se určuje, že období monitorování 

Akceptováno. 

Ve vyhlášce bude 

uvedeno datum 1. ledna 

2016. 
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započne do 14. září 2015, což není možné zajistit, neboť program monitoringu pro rok 2015 se 

schvaluje v roce 2014. Nové ukazatele lze zařadit do monitoringu až od 1. ledna 2016. 

 

 

 5) K čl. 1 bodu 16. - Příloha č. 9 odst. 5 písm. c): žádáme za slova „příslušných ukazatelů 

odpovídající“ vložit slovo „dostupných“ 

Odůvodnění: 

Text odstavce nelze vždy splnit, neboť pro stanovení řady sledovaných ukazatelů v požadovaných 

matricích a s požadovanými charakteristikami metod (mez stanovitelnosti, nejistota měření) neexistují 

příslušné české technické normy. 

Akceptováno. 

V souladu 

s odůvodněním 

připomínky, doplněno 

slovo “příslušným“. 

„Metody použité pro 

monitorování ukazatelů 

odpovídají příslušným 

českým technickým 

normám, které zabezpečí 

získání dat odborné 

kvality a srovnatelnosti.“ 

 6) K čl. 1 bodu 16. - Příloha č. 9 odst. 5 písm. e) bod 1: žádáme o zrušení tohoto ustanovení. 

Odůvodnění: 

Sledování vybraných látek v biotě či sedimentech se provádí proto, že tyto látky nelze sledovat a 

hodnotit podle jejich výskytu ve vodě. Tyto látky se přednostně sorbují na pevnou matrici či biotu a ve 

vodě jsou jen omezeně rozpustné či nerozpustné, takže nálezy ve vodě jsou nehodnotitelné (nálezy 

zpravidla pod mezí stanovitelnosti, nerelevantní nálezy ovlivněné množstvím plavenin vlivem 

hydrologické situace apod.). Proto se pro hodnocení potenciálního rizika navrhují NEK pro biotu, příp. 

se využijí poznatky o obsahu látky v sedimentu. Monitorování těchto látek  v uvedených případech v 

povrchové vodě nemá žádné opodstatnění (např. by se musela všude monitorovat rtuť ve vodách, 

přestože je většinou neměřitelná, protože odhadnuté či naměřené koncentrace v biotě představují 

celoplošně potenciální riziko včetně vlivu na hodnocení stavu vodních útvarů). 

 

Vysvětleno. 

Ustanovení nelze zrušit, 

jedná se o transpoziční 

ustanovení, jehož 

nezbytnost byla 

zdůrazňována MZV 

v rámci legislativního 

procesu k novému 

nařízení vlády o 

vypouštění odpadních 

vod do vod 

povrchových. 

 7) K bodu A odůvodnění: v odůvodnění se uvádí, že „předkládaný návrh právní úpravy nepředstavuje 

hospodářské a finanční dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a životní 

prostředí“, což neodpovídá skutečnosti. Monitoring povrchových vod a jeho rozšíření či změny mají 

svůj ekonomický dopad a dojde tedy ke zvýšení nákladů na monitoring, na hodnocení stavu vod, na 

přijímaná opatření apod. Požadujeme doplnit odůvodnění o tento ekonomický dopad. 

Vysvětleno. 

K návrhu doplněna RIA, 

viz příloha. 
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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. 

 

Stejně jako v případě osnovy 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., ÚOOÚ zdůrazňuje, že 

předkladatele upozorňoval již 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, že 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 neprodleně učinil kroky, aby se toto pochybení již neopakovalo. 

 

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.“ 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K transpozici směrnice 2008/105/ES: 

 

V odůvodnění návrhu postrádáme informaci o důvodech transpozice příslušných částí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES, jejíž transpoziční lhůta uplynula 13. července 2010. 

Překladatel pouze konstatuje transpozici příslušných ustanovení ve zvláštní části odůvodnění. 

Transpozice předmětné směrnice pak není zmíněna ani ve výčtu změn oproti platné právní úpravě 

v předkládací zprávě. 

 

 Příslušná transpoziční ustanovení směrnice 2008/105/ES je pak nezbytné doplnit též do 

rozdílové tabulky. 

Vysvětleno. 

Informace bude 

doplněna do odůvodnění 

a rozdílové tabulky. 

Transpozice směrnice 

2008/105/ES se ukázala 

jako neúplná, neboť 

chemický stav 

povrchové vody je 

definován také 

ukazatelem 

tetrachlormethan, který 

ve vyhlášce chyběl.  

 K odůvodnění bodu 7 a 8 návrhu (zvláštní část odůvodnění): 

 

 Tyto body nenaplňují transpozici článku 9a odst. 6 směrnice 2013/39/EU, ale správně naplňují 

transpozici čl. 2 bodu 6 směrnice 2013/39/EU (na základě něhož se mění příloha I směrnice 

 

Akceptováno. 

 

Upraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA35AYDKS)



5 
 

 

2008/105/ES). Je nutné upravit zvláštní část odůvodnění.  

 

 Také toto transpoziční ustanovení je nutné doplnit do rozdílové tabulky. 

 

 K vykazování transpozičních ustanovení: 

 

Celexová čísla u ustanovení transponujících směrnici 2013/39/EU jsou ve špatném tvaru (2012 místo 

2013). Celexová čísla je nutné opravit. 

 

Akceptováno. 

Upraveno. 

 K rozdílové tabulce – příloze č. 9 odst. 5 písm. a) bod 5.: 

 

 Předmětné ustanovení implementuje pouze bod 2 nového znění čl. 8a směrnice 2008/105/ES 

(čl. 2 směrnice 2013/39/EU), bod 1 je tedy z důvodu přehlednosti vhodné vypustit z rozdílové tabulky. 

 

Akceptováno. 

Upraveno. 

 K novelizačnímu bodu 17. návrhu: 

 Požadujeme vysvětlit, jak bude nadále zajištěna transpozice přílohy V směrnice 2000/60/ES a 

čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/105/ ES, které jsou transponovány přílohou č. 12 vyhlášky č. 98/2011 Sb., 

jenž má být návrhem zrušena. Návrhem totiž nesmí být snížena dosavadní míra transpozice práva EU 

(čl. 15 odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii). 

Vysvětleno. 

Příloha V směrnice 

2000/60/ES  je 

dostatečně 

transponována zbylými 

přílohami vyhlášky (1-

11) a vyhláškou č. 

431/2001 Sb.  

 

Čl. 3 odst. 3 směrnice 

2008/105/ES 

(novelizovaný směrnicí 

2013/ 39/EU) bude 

transponován novým 

nařízením vlády 

nahrazujícím nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. a 

dále je transponován 

v tomto návrhu vyhlášky 
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[příloha č. 9 odst. 5 

písm. e)]. 
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