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Návrh vyhlášky č. 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.  

Resort Připomínky Vypořádání 

MZE 

 

 

K Čl. I bodu 4 – k příloze č. 5 ČÁST A 

1. K tabulce 1 – zde jsou pesticidy uváděny pouze obecně jako suma. Seznam relevantních nebo pro 

sledování „povinných" pesticidních látek vlastně neexistuje (ani pro pitné vody) a záleží pouze 

na schopnostech konkrétní laboratoře je sledovat. V praxi to znamená, že některé laboratoře počítají 

sumu pesticidů z cca 30 látek a  jiné stanovují z cca 150 látek, ale platí pro všechny stejná povolená 

maximální hodnota 0,5 ug/l. Požadujeme jednoznačně stanovit seznam pesticidů, které se do úhrnu 

(pesticidy celkem) budou započítávat. 

 

2. K tabulce 2 – zde jsou místo čísel u některých ukazatelů pouze  „*MS“, což je neobvyklé. Obvykle 

bývá uvedeno konkrétní číslo, bez ohledu na to, zda jsou případné nízké koncentrace analyticky 

zjistitelné (např. některé PAU v povrchových vodách nelze na těchto MS stanovit - reálné MS jsou až 

o tři řády vyšší, ale má se za to, že ve vyhlášce uvedená hodnota je z hlediska nebezpečnosti 

relevantní). Rozdíly v MS mezi laboratořemi jsou jeden až dva řády, podle vybavení a schopností 

analytiků. Nechávat referenční hodnotu „*MS“ je nepřesné a významně by ztěžovalo hodnocení. Takto 

stanovovat limity nelze akceptovat, v praxi to může způsobovat problémy. 

 

3. K tabulce 2 V seznamu znečišťujících látek nebo ukazatelů a jejich hodnot skupiny B žádáme 

nahradit název znečišťujících látek „dichlorprop-P" a „mecoprop-P" názvy „dichlorprop" 

a „mecoprop". Důvodem je, že dichlorprop-P a mecoprop-P představují pouze aktivní formu účinné 

látky pesticidního přípravku a běžnými analytickými metodami není možné rozlišit, zda se jedná o tuto 

formu optického izomeru nebo pouze racemát, tj. pravotočivý i levotočivý jako směs tvořící jeden 

chromatografický pík. Rozlišení pravotočivého a levotočivého optického izomeru je důležité pro 

výrobce a užití zemědělci, pro monitoring znečištění podzemních vod to není podstatné, plně postačuje 

stanovení racemické směsi, tj. suma dichlorprop-P a dichlorprop-L jako dichlorprop, a mecoprop-P 

a mecoprop-L jako mecoprop. 

 

Ad 1: Vysvětleno. 

Připomínka je věcná a 

správná, bohužel takto 

jsou ve směrnici 

ošetřeny celkové 

pesticidy - jedná se o 

přesnou citaci. Úprava 

by mohla znamenat další 

námitky ze strany EK. 

 

Ad 2: Vysvětleno. 

Jedná se o původní znění 

vyhlášky. Novela 

vyhlášky reaguje pouze 

na infringementové 

výtky. Úprava částí, ke 

kterým směřuje 

připomínka, není v tuto 

chvíli nezbytně nutná. 

Připomínka nicméně 

bude reflektována v 

rámci transpozice 

směrnice 2014/80/EU, 

která musí proběhnout 

do července 2016. 

 

Ad 3: Vysvětleno. 

Jedná se o původní znění 

vyhlášky. Novela 

vyhlášky reaguje pouze 
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Zásadní připomínky. na infringementové 

výtky. Úprava částí, ke 

kterým směřuje 

připomínka, není v tuto 

chvíli nezbytně nutná. 

Připomínka nicméně 

bude reflektována v 

rámci transpozice 

směrnice 2014/80/EU, 

která musí proběhnout 

do července 2016. 

 

MF V rámci Odůvodnění, I. Obecná část, A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, je uvedeno, 

že dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty znamenají pouze zamezení rizika pokuty ze 

strany Evropské komise, dále tímto dojde ke splnění tzv. předběžných podmínek pro čerpání 

finančních prostředků z OP 2014-2020 a k zajištění transpozice směrnice 2006/118/ES - bod 3. 

V Odůvodnění je dále uveden bod 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, ke kterému oproti ostatním bodům není nic uvedeno. 

Proto požadujeme, aby zde byla doplněna věta, že daný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 

5/2011 Sb., nebude mít dopad na státní rozpočet (tj. nedojde k dílčím nárokům na státní rozpočet), 

pouze se tímto předpokládá splnění tzv. předběžných podmínek pro čerpání finančních prostředků z 

OP 2014-2020, dojde k zajištění transpozice směrnice 2006/118/ES a k zamezení rizika sankce ze 

strany Evropské komise. 

 

Zásadní připomínka. 

 

Akceptováno. 

Odůvodnění doplněno: 

„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 
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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.“ 

Úřad vlády 

OKOM 
Návrh zcela postrádá obsah v části C odůvodnění (Zhodnocení souladu s právními předpisy Evropské 

unie). I přesto, že obsah této povinné části odůvodnění (čl. 16 odst. 4 LPV) je možné dohledat částečně 

v jiných částech materiálu, trváme na tom, aby předkladatel napravil absenci odůvodnění návrhu týkající 

se zhodnocení slučitelnosti s právem EU.      

Požadujeme doplnění odůvodnění návrhu. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno. 

 

Odůvodnění doplněno: 

„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 
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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.“ 

 

HK 

Obecná zásadní připomínka: 

1. Z předkládaného materiálu není zřejmé, jak bude při hodnocení jakosti podzemních vod 

postupováno, jaké hodnoty se uplatní. (Poznámky u příslušné upravované tabulky nepřispívají 

k pochopení budoucího fungování, ale spíše zavádějí další nejistotu). 

 

 

2. Je zřejmé, že u některých látek dojde ke zpřísnění hodnot oproti stávajícím referenčním 

hodnotám (např. kadmium), přičemž není odůvodněno, proč k takovému zpřísnění dochází. Rovněž 

není vysvětleno, jakým způsobem byly stanoveny některé prahové hodnoty u některých látek (např. 

dusičnany). U některých pak došlo ke změnám jednotek, což dále znesnadňuje pochopení a kontrolu 

úpravy. 

 

Ad 1: Vysvětleno. 

Nejedná se o „budoucí“ 

použití, ale o prováděné 

postupy, které jsou 

popsány v plánech 

povodí. Vyhláška toliko 

reaguje na stávající 

aplikační praxi 

pověřených odborných 

subjektů podle § 21 odst. 

5 vodního zákona. 

 

 

Ad 2: Vysvětleno. 

Zpřísnění vychází z 

požadavků EU, aby 

jakost (stav) podzemních 

vod nevedl ke zhoršení 

dobrého stavu 

povrchových vod. Pro 

relevantní ukazatele tedy 

byly zpřísněny hodnoty 
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na úroveň požadovanou 

pro povrchové vody. V 

případě kadmia, kde je 

uvedeno 5 hodnot 

dobrého stavu (v 

závislosti na tvrdosti), 

byla pro podzemní vody 

použita nejměkčí možná 

hodnota. Obdobný 

postup byl použit u 

dusičnanů - aby však 

dopad těchto limitů byl 

co nejmenší, vztahují se 

přísnější limity jen na 

vybrané objekty 

zjišťování jakosti 

podzemních vod (které 

reprezentují podzemní 

vodu, odvodňovanou do 

příslušných útvarů 

povrchových vod).  

Jednotky byly upraveny 

jen v těch ukazatelích, 

které byly převzaty z 

povrchových vod. 

 Konkrétní zásadní připomínky k Odůvodnění 

1. Požadujeme rozšířit důvodovou zprávu o výčet látek, kde jsou koncentrace zpřísňovány (ve 

vazbě na zavedení prahových hodnot) oproti stávajícím referenčním hodnotám a odůvodnit důvody pro 

zpřísnění a důvody pro stanovení konkrétních zpřísněných hodnot.  

Odůvodnění: 

Pouze takto dopracovaný a předložený materiál lze považovat za transparentní prezentaci změn. 

Ad 1: Vysvětleno.  

V předchozí verzi 

vyhlášky byly stanoveny 

obecné referenční 

hodnoty, přičemž nebylo 

zřejmé, které ukazatele 

slouží k hodnocení 

chemického stavu a 
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2. Požadujeme v důvodové zprávě vysvětlit, jak budou využívány hodnoty normy jakosti 

v návaznosti na poznámky pod čarou 2, 4 a 6 v příloze č. 5. 

Odůvodnění: 

Není zřejmý význam poznámek 2, 4 a 6 – „Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová 

hodnota“ – poznámky jsou stejné a není zřejmé, proč na rozdíl od ostatních znečisťujících látek je 

hodnota normy jakosti uvedena na jiné úrovni, než prahové hodnoty a řeší se formou poznámky. 

které ne. 

Nejedná se o zpřísnění, 

podle hodnot v novele 

vyhlášky již probíhalo 

hodnocení ve druhých 

plánech povodí, které 

končí v roce 2015. 

Normy jakosti jsou 

evropskými předpisy 

stanoveny pro celou EU. 

Přísnější prahové 

hodnoty se mohou 

aplikovat pouze pro 

dusičnany a vybrané 

pesticidy. 

 

 

Ad 2: Vysvětleno. 

Přísnější prahové 

hodnoty byly přidány 

tam, kde by útvary 

podzemních vod mohly 

ohrozit kvalitu útvarů 

povrchových vod a 

budou aplikovány přímo. 

Hodnoty odpovídají 

hodnotám pro povrchové 

vody plynoucí ze 

směrnice 2013/39/EU. 

 Konkrétní zásadní připomínka k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k bodu 4 (příloze č. 5 tabulce 1 v souvislosti s § 7 odst. 3) 

Požadujeme do textové části přílohy doplnit, jakým způsobem budou jednotlivé hodnoty brány v potaz 

Ad 1: Vysvětleno. 

Hodnoty norem jakosti 

jsou na evropské úrovni 

zakotveny jen dusičnany 
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při hodnocení, tedy jaké hodnoty budou používány v případě, že bude dostatečné používat normy 

jakosti, které však nejsou u všech znečišťujících látek uvedeny.  

Odůvodnění: 

Není zřejmé, proč u některých znečisťujících látek nejsou uvedeny hodnoty normy jakosti, ale jen 

prahové hodnoty. Normy jakosti jsou definovány jako norma environmentální kvality, která by neměla 

být překročena z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí – takové hodnoty bychom 

očekávali stanovit u všech uvedených látek, zatímco prahové hodnoty se stanoví jen v případech, kdy 

by normy jakosti PV mohly zmařit dosažení environmentálních cílů v souladu s doplněním § 7. Z 

návrhu tak není zřejmé, jaké hodnoty budou pro hodnocení stavu používány, pokud mají být použity 

normy jakosti, které však nejsou definovány. Navrhovaná úprava tak bagatelizuje normy jakosti PV 

jako celek. 

2. Připomínka k bodu 4, (příloze č. 5 tabulce 1, kadmium) 

Požadujeme stanovit normu jakosti na úrovni stávající referenční hodnoty, tj. 0,5. 

Odůvodnění: 

U kadmia a jeho sloučenin došlo z referenční hodnoty 0,5 ke snížení na prahovou hodnotu 0,25, 

přičemž norma jakosti není vůbec stanovena. 

 

3. Připomínka k bodu 4, (příloze č. 5 tabulce 1, dusičnany) 

Požadujeme upravit, a v důvodové zprávě také vysvětlit, proč byly prahové hodnoty dusičnanů 

stanoveny na úrovni předkládaného návrhu. Požadujeme vysvětlit, proč jsou stanoveny v poznámce 

pod čarou tři hodnoty koncentrací, přičemž není vysvětleno, jaké konkrétní hodnoty mají být 

aplikovány. Tyto informace požadujeme doplnit do poznámky pod čarou. Požadujeme upravit hodnoty 

na celá, případně desetinná čísla. 

Odůvodnění: 

V předmětné tabulce jsou stanoveny dusičnany v rozpětí 15,05 – 19,92. V poznámce k hodnotám pak 

uvádí: „Přísnější prahové hodnoty (15,05; 16,82 a 19,92 mg/l) platí pro podzemní vody s přímo 

závislými povrchovými vodami, pro ostatní podzemní vody platí prahová hodnota 50 mg/l“. Nabízí se 

otázka, která je tedy příslušná prahová hodnota, kde se vzalo v poznámce číslo 16,82 a jak se 

a pesticidy; Normy 

jakosti jsou dané 

evropskou legislativou a 

u ostatních ukazatelů je 

evropská legislativa 

nestanovuje. Novela 

směřuje pouze 

k naplnění požadavků 

plynoucích 

z infringementového 

řízení a nejde nad rámec 

výtek z něj plynoucích. 

 

Ad 2: Vysvětleno. 

Hodnota 0,25 vychází z 

hodnoty pro povrchové 

vody plynoucí ze 

směrnice 2013/39/EU. 

Další vysvětlení k Cd viz 

obecné zásadní 

připomínky. 

 

Ad 3: Vysvětleno.  

Požadavkem EU je 

dosažení dobrého stavu 

útvarů povrchových vod; 

stanovení prahových 

hodnot pro dusičnany 

vychází z limitu dobrého 

ekologického stavu 

povrchových vod 

(typově specifické 

hodnoty), které jsou 
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k hodnotám dospělo? Nepovažujeme za relevantní na úrovni dusičnanů pracovat s hodnotou v setinách 

mg. 

uváděny jako 

dusičnanový dusík. 

Hodnoty jsou stanoveny 

tak, aby bylo dobrého 

ekologickém stavu 

povrchových vod 

dosaženo.  
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