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ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

Název návrhu: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení 

hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

30. září 2015 

Implementace práva EU: Ano (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 01.2009 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Cílem novelizace je zejména zajištění řádné transpozice Směrnice 2006/118/ES a naplnění 

požadavků vyplývajících z odůvodněného stanoviska 2013/2095 vydaného Evropskou komisí 

vůči České republice. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

- zajištění splnění transpozice směrnice 2006/118/ES – bod 3 

- zamezení rizika pokuty ze strany Evropské komise – min. 1 773 000 € jednorázově a 2 500 €/den 

– bod 3 

- splnění tzv. předběžných podmínek pro čerpání finančních prostředků z OP 2014 – 2020 – bod 3 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne 

 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

 

3.4 Sociální dopady: Ne  

 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ano 

- nízké až vysoké pozitivní dopady na dosažení dobrého stavu vodních útvarů, a to zejména 

dosažení dobrého chemického stavu útvarů podzemních vod. 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických 

rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 

1.2 Definice problému 

Nutnost provedení transpoziční novely vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení 

hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních 

vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, vyplývá 

z odůvodněného stanoviska 2013/2095, které vydala dne 28. května 2015 Evropská komise 

vůči České republice ve věci nesprávné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/118/ES ze dne 18. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a 

zhoršováním stavu (Směrnice 2006/118/ES). Pro zajištění řádné transpozice Směrnice 

2006/118/ES a naplnění požadavků Evropské komise je nutné provést úpravu aktuálně platné 

vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška č. 5/2011 Sb. upravuje ve své příloze č. 1 normy jakosti podzemních vod a způsob 

stanovení prahových hodnot. Provedení směrnice však není správné, protože předmětná 

vyhláška nestanoví, v jakých případech mají být zavedeny přísnější prahové hodnoty tak, jak 

to vyplývá z bodu 3 přílohy I Směrnice 2006/118/ES. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

b) Ministerstvo zemědělství (MZe); 

c) Správci povodí; 

d) Jiné pověřené odborné subjekty: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ); 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. (VÚV TGM); 

e) Subjekty, na které dopadají programy a opatření v případě, že bude v odůvodněných 

případech zavedeno dosažení přísnější prahové hodnoty pro daný ukazatel a vodní 

útvar.  

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem novelizace je zejména zajištění řádné transpozice Směrnice 2006/118/ES a naplnění 

požadavků vyplývajících z odůvodněného stanoviska 2013/2095 vydaného Evropskou komisí 

vůči České republice.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

Vydání odůvodněného stanoviska je poslední krok tzv. prejudiciální fáze řízení o porušení 

Smlouvy podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud ČR výtku Komise 

obsaženou v odůvodněném stanovisku neprodleně nenapraví, podá Komise žalobu 

k Soudnímu dvoru EU, což ve svém důsledku může vést až k uložení citelných finančních 

sankcí. Soudní dvůr EU může ve svém rozsudku, není-li náprava zjednána ani přes 

opakovanou výzvu Komise, uložit členskému státu zaplacení paušální pokuty i penále 

v řádech milionů eur. Výše pokuty a penále závisí na délce doby, po kterou členský stát 

neplnil povinnost vyplývající pro něj z komunitárního práva, závažnosti porušení povinnosti 

a tzv. národním faktoru – ekonomické a politické okolnosti případu. Minimální výše paušální 

pokuty je v případě ČR 1 773 000 €. Avšak tato částka se ještě násobí koeficientem 

závažnosti. Minimální výše penále pro ČR je 2 500 € denně do té doby, než ČR zjedná 

nápravu stavu věci. Avšak i tato částka se násobí, a to koeficientem závažnosti a délkou trvání 

porušení. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že se výše paušální pokuty i penále 

na svých dolních hranicích pohybovat nebudou, tj. v případě ČR by se mohlo jednat o cca 10 

000 € denně a 2 mil. € jednorázově. 

Navíc 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 

Zachování současného stavu bez změny vyhlášky č. 5/2011 Sb.  

2.2 Varianta 1 

Navrhovaná varianta 1 předpokládá změnu vyhlášky č. 5/2011 Sb. v reakci na stanovisko 

2013/2095 Evropské komise vůči České republice ve věci nesprávné transpozice Směrnice 

2006/118/ES. Varianta 1 oproti aktuálně platné právní úpravě zakotvuje prahové hodnoty pro 

vybrané ukazatele chemického stavu útvarů podzemních vod. Navrhovaná varianta 1 dále 

upřesňuje důvody pro aplikaci těchto prahových hodnot při zjišťování a hodnocení 

chemického stavu útvarů podzemních vod a hodnocení jakosti. Upraveny jsou dále formulace 
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některých ustanovení tak, aby odpovídaly uvedené obsahové transpoziční změně vyhlášky č. 

5/2011 Sb.  

3 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachováním současného stavu nedojde k zajištění řádné transpozice Směrnice 2006/118/ES o 

ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu. Nedojde-li k nápravě 

současného stavu, vystavuje se ČR riziku uložení citelných finančních sankcí. Minimální výše 

paušální pokuty je v případě ČR 1 773 000 €. Minimální výše penále pro ČR je 2 500 € denně 

do té doby, než ČR zjedná nápravu stavu věci. Dle konzultací a s ohledem na soudní praxi lze 

reálně očekávat, že se výše paušální pokuty i penále na svých dolních hranicích pohybovat 

nebudou, tj. v případě ČR by se mohlo jednat o cca 10 000 € denně a 2 mil. € jednorázově. 

Zachováním současného stavu lze dále předpokládat nesplnění tzv. předběžných podmínek 

pro čerpání finančních prostředků z operačních programů programového období 2014 –2020. 

Tato skutečnost má potenciálně vysoký negativní vliv na financování jednotlivých programů 

nebo jejich částí.  

Dopady na podnikatelské subjekty 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na podnikatelské subjekty. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na územní samosprávné celky. 

Sociální dopady 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají sociální dopady. 

Dopady na životní prostředí 

Správce povodí nebo jiný pověřený odborný subjekt není dle aktuálně platného znění 

vyhlášky č. 5/2011 Sb. oprávněn zavést pro daný útvar podzemní vody v odůvodněných 

případech prahové hodnoty koncentrace znečištění, které jsou environmentálně přísnější než 

normy jakosti. Tímto by mohlo dojít k nedosažení dostatečné ochrany dotčených vodních 

útvarů a nedosažení environmentálních cílů uvedených v článku 4 směrnice 2000/60/ES, nebo 

by mohlo dojít k významnému zhoršení ekologické, nebo chemické kvality těchto útvarů nebo 

k významnému poškození suchozemských ekosystémů, které jsou na útvaru podzemních vod 

přímo závislé. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
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Navrhovanou variantou 1 bude zajištěna transpozice Směrnice 2006/118/ES. Lze tedy 

předpokládat, že navrhnutou variantou 1 dojde k zamezení rizika sankcí ze strany Evropské 

komise, které v minimální výši činí 1 773 000 € jednorázově a 2 500 €/den do té doby, než 

ČR zjedná nápravu stavu věci. 

Navrhovaná varianta 1 dále předpokládá splnění tzv. předběžných podmínek pro čerpání 

finančních prostředků z operačních programů programového období 2014 – 2020. 

Navrhovanou variantou 1 tak lze předpokládat pozitivní vliv na zajištění finančních zdrojů 

pro opatření jednotlivých environmentálních politik.   

Dopady na podnikatelské subjekty 

Návrh novely dle varianty 1 nestanovuje nové přísnější limity ani omezení podnikatelských 

subjektů, pouze stanovuje parametry sloužící k hodnocení chemického stavu podzemních vod. 

Pokud by z hodnocení chemického stavu podzemních vod na základě nových prahových 

hodnot v odůvodněných případech došlo ze strany pověřených subjektů k zavedení přísnějších 

opatření vztahujících se k prahovým hodnotám, mohlo by tato skutečnost mít potenciální 

dopad i na podnikatelské subjekty. Tyto dopady však nelze v tuto chvíli vyčíslit ani 

odhadnout, budou závislé na konkrétních případech a potenciálních opatřeních, které budou 

odpovědnými subjekty navrhovány pro zlepšení stavu útvarů podzemních vod na základě 

hodnocení chemického stavu podzemních vod v rámci přípravy následujících plánů povodí. 

Navrhovaná varianta 1 však v komparaci se zachováním současného stavu nepředpokládá 

významné dopady na podnikatelské subjekty. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Návrh novely dle varianty 1 nestanovuje nové přísnější limity ani omezení, které by 

předpokládaly významné dopady na územní samosprávné celky, pouze stanovuje parametry 

sloužící k hodnocení chemického stavu podzemních vod. Pokud by z hodnocení chemického 

stavu podzemních vod na základě nových prahových hodnot v odůvodněných případech došlo 

k zavedení přísnějších environmentálních opatření vztahujících se k prahovým hodnotám, 

mohlo by dojít i k potenciálním dopadům na územní samosprávné celky. Tyto dopady 

plynoucí z přísnějších opatření (např. pro bodové zdroje znečištění) však nelze v tuto chvíli 

vyčíslit ani odhadnout, budou záležet na konkrétní situaci a navržených opatřeních, které 

budou odpovědnými subjekty navrhovány pro zlepšení stavu útvarů podzemních vod na 

základě hodnocení chemického stavu podzemních vod v rámci přípravy následujících plánů 

povodí. Navrhovaná varianta 1 však v komparaci se zachováním současného stavu 

nepředpokládá významné dopady na územní samosprávné celky. 

Sociální dopady 

Navrhovaná varianta 1 nepředpokládá sociální dopady. 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovanou variantou 1 lze předpokládat pozitivní dopady na splnění environmentálních 

cílů dle Rámcové směrnice 2000/60/ES pro vodní politiku a dosažení dobrého stavu úvarů 

podzemních vod. Dle navrhované varianty 1 je oprávněný příslušný správce povodí nebo jiný 
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pověřený odborný subjekt podle § 21 odst. 4 vodního zákona s ohledem na výsledky 

zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod u daného útvaru podzemních vod oprávněn 

zavést v souladu s navrhovanou změnou vyhlášky č. 5/2011 Sb. přísnější prahové hodnoty. 

Programy a opatření vztahující se k této prahové hodnotě se uplatňují rovněž pro činnosti 

upravené § 33 vodního zákona a nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 

oblastí a akčním programu. Předpokládá se, prahová hodnota a navazující environmentální 

opatření budou využívána v případech, kdy by normy jakosti podzemní vody mohly zmařit 

dosažení environmentálních cílů týkajících se souvisejících útvarů povrchových vod 

uvedených v § 23a vodního zákona, nebo vést k významnému zhoršení ekologické nebo 

chemické kvality těchto útvarů, nebo k významnému poškození suchozemských ekosystémů, 

které jsou na útvaru podzemních vod přímo závislé. Ukotvením prahových hodnot pro 

koncentrace znečištění dle varianty 1 tak lze předpokládat, že navrhovaná úprava vyhlášky č. 

5/2011 Sb. bude mít pozitivní vliv na dosažení dobrého stavu vodních útvarů, a to zejména 

dosažení dobrého chemického stavu útvarů podzemních vod. 
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3.1 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů variant 
Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

riziko pokuty ze strany 

EK (EUR/ jednorázově)
min. 1 773 000

riziko pokuty ze strany 

EK (EUR/denně)
min. 2 500

řádná transpozice 

směrnice 2006/118/ES, 

nesplnění podmínek 

pro čerpání financí z 

OP 

****

- -

- -

- -

-

nemožnost zavést v 

odůvodněných 

případech prahové 

hodnoty koncentrace 

znečištění

**až****

- -

zamezení rizika pokuty 

ze strany EK (EUR/ 

jednorázově)

min. 1 773 000

zamezení rizika pokuty 

ze strany EK 

(EUR/denně)

min. 2 500

řádná transpozice 

směrnice 2006/118/ES, 

zamezení rizika 

nesplnění podmínek 

pro čerpání financí z 

OP 

****

- -

- -

- -

Možnost zavést v 

odůvodněných 

případech prahové 

hodnoty koncentrace 

znečištění

**až**** -

- -

Ostatní

Varianta 0 současný stav

Varianta 1
Úprava vyhlášky č. 

5/2011 Sb. 

Životní prostředí

Ostatní

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské subjekty

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

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Navrhovaná variantou 1 dochází k transpozici Směrnice 2006/118/ES a eliminaci rizika 

sankcí ze strany Evropské komise. Navrhovanou variantou 1 lze rovněž očekávat pozitivní 

dopady na životní prostředí, zejména ve vztahu k dosažení dobrého stavu útvarů podzemních 

vod.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Návrh novely vyhlášky č. 5/2011 Sb. zpracovává a předkládá Ministerstvo životního 

prostředí, které je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany vod a je zodpovědné za 

implementaci navržených změn.  

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 

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 18. prosince 2006 o ochraně 

podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu. 

Stanovisko 2013/2095, které vydala dne 28. května 2015 Evropská komise. 

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

Konzultace s: 

RNDr. Hana Prchalová (VÚV TGM, v.v.i.); 

Mgr. Martin Udatný (MŽP); 

Mgr. Veronika Vytejčková (MŽP); 

Mgr. Jan Vocetka (MŽP); 

Ing. Evžen Zavadil (MŽP). 
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8 Seznam použitých zkratek 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

VÚV TGM 
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 

v.v.i. 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Marek Hekrle 

Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: Marek.Hekrle@mzp.cz 

tel: +420 267 122 018 

 

Ing. Martina Píšková 

Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: Martina.Piskova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 151 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

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 souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Návrh vyhlášky reaguje na odůvodněné stanovisko 2013/2095 Evropské komise vůči České 

republice ve věci nesprávné transpozice Směrnice 2006/118/ES. Předloženou novelou bude 

zajištěno plného souladu národní právní úpravy s touto směrnicí. Návrh vyhlášky je v souladu 

také s jinými právními předpisy EU. Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, nejsou 

návrhem dotčeny. 
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D Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nebude mít dopad na státní rozpočet (tj. nedojde k dílčím nárokům na státní 

rozpočet). Novelou vyhlášky je zajišťováno pouze splnění tzv. předběžných podmínek pro 

čerpání finančních prostředků z OP 2014-2020 a transpozice směrnice 2006/118/ES. Novela 

dále směřuje k zamezení rizika sankce ze strany Evropské komise. 

E Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 

F Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nevyvolá zvýšená korupční rizika. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K bodu 1  

Definice prahové hodnoty byla zpřesněna a provázána s upravenou přílohou č. 5, do které 

byly konkrétní prahové hodnoty doplněny. 

 

K bodu 2 

Úprava tohoto ustanovení je reakcí na odůvodněné stanovisko Evropské komise. Uveden je 

v souladu se směrnicí 2006/118/ES důvod, kdy pověřené subjekty a správci povodí přistoupí 

k aplikaci prahových hodnot uvedených v příloze č. 5 vyhlášky. 

 

K bodu 3 

V příloze došlo ke změnám odkazů na tabulku č. 1 přílohy č. 5 (viz novelizační bod 4). 

Odstavce 1 písm. a) a 3 písm. a) byly dány do souladu se směrnicí 2006/118/ES. 

 

K bodu 4 

Došlo ke sloučení a úpravě tabulek č. 1 a 2 do nové tabulky č. 1, která definuje normy jakosti 

a prahové hodnoty a slouží pro hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod (viz § 7 

této vyhlášky). 

 

Nové tabulky č. 2 a 3 (bývalé č. 3 a 4) slouží pro hodnocení jakosti na monitorovacích 

objektech. 

 

K čl. II 
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Účinnost je navrhována vzhledem k nutnosti urychlené reakce na odůvodněné stanovisko 

Evropské komise na 30. září 2015. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZYGX22Q)


