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VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo život-
ního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26
odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 150/2010 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plá-
nech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vy-
hlášky č. 49/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. l) se slova „p-DDT“ nahrazují
slovy „p´-DDT“ a za slovo „tetrachlorethylenu“ se
vkládají slova „ , tetrachlormethanu“.

2. V § 12 se doplňují odstavce 9 a 10, které
včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(9) Pro látky uvedené pod čísly 2, 5, 15, 20,
22, 23, 28 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
aodpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech18) musí být dosaženo dobrého
chemického stavu povrchových vod u těchto látek
do 22. prosince 2021, a to prostřednictvím programů
opatření uvedených v plánech povodí.

(10) Pro látky uvedené pod čísly 34 až 45 pří-
lohy č. 6 nařízení vlády 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
oblastech18) musí být dosaženo dobrého chemického
stavu povrchových vod u těchto látek do 22. pro-
since 2027 a zamezeno zhoršení chemického stavu
v útvarech povrchových vod, pokud jde o tyto látky,
a to prostřednictvím předběžného programu opatře-
ní pro tyto látky vypracovaného do 22. prosince
2018 a konečného programu opatření vypracova-
ného do 22. prosince 2021, který musí být přijat
a uskutečněn bezprostředně po tomto dni, avšak nej-
později do 22. prosince 2024.

18) 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.“.

3. Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 19 až 21 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 24/2011 Sb.
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19) § 10 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.

20) Příloha č. 9 odst. 5 písm. e) vyhlášky 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodno-
cení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu povrchových vod.

21) § 11 odst. 4 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekolo-
gického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení
stavu povrchových vod.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosin-
ce 2015.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2015,

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

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství stanoví 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 zá-
kona č. 150/2010 Sb.:

Čl. I

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, se
mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanovuje:

a) způsob hodnocení stavu útvarů povrchových
vod,

b) způsob hodnocení ekologického potenciálu
silně ovlivněných a umělých útvarů povrcho-
vých vod,

c) náležitosti programů pro zjišťování a hodnocení
stavu povrchových vod.

1) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o po-
žadované jakosti povrchových vod určených k odběru
pitné vody v členských státech a návazná směrnice Rady
79/869/EHS.
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979
o ochraně volně žijících ptáků.
Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979
o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými
nebezpečnými látkami.
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čiš-
tění městských odpadních vod.
Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991

o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zeměděl-
ských zdrojů.
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze
dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společen-
ství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES
o znečišťování některými nebezpečnými látkami
vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze
dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání
a o zrušení směrnice 76/160/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES
ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální
kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zru-
šení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/
/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.
Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009,
kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické ana-
lýzy a monitorování stavu vod.
Směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/
/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v ob-
lasti vodní politiky.“.

2. V § 2 písm. a) se za slovo „ , trichlorethy-
lenu“ vkládá slovo „ , tetrachlormethanu“.

3. V § 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až w) se označují jako pís-
mena g) až v).

4. V § 2 se písmena u) a v) zrušují.

5. V § 2 písm. o) se slova „ekosystému odebí-
raná pro provedení analýz; jedná se zejména o vodu,
sedimenty, plaveniny a tkáně vodních organismů“
nahrazují slovy „prostředí, jako je voda, sedimenty
nebo biota“.

6. § 3 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 4 zrušuje.

7. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
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Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Stav útvarů povrchových vod se vyhodnotí
jednou za tři roky s využitím údajů získaných
v rámci provádění Programu monitoringu povrcho-
vých vod podle § 14 této vyhlášky.“.

9. V § 5 odst. 1 se za slovo „ , trichlorethylenu“
vkládá slovo „ , tetrachlormethanu“.

10. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) tvrdost, pH, rozpuštěný organický uhlík nebo
jiné ukazatele jakosti vody ovlivňující biolo-
gickou dostupnost těchto kovů, přičemž biolo-
gicky dostupné koncentrace se určí pomocí
vhodných modelů biologické dostupnosti.“.

11. V § 6 odst. 1 se za slova „ , trichlorethyle-
nu“ vkládají slova „a tetrachlormethanu“.

12. V § 7 odst. 1 se slova „č. 4, 5, 6, 13 a 14“
nahrazují slovy „č. 4, 5 a 6“.

13. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 18 zní:

„§ 9

Zajištění systému kvality

Laboratoře provádějící zjišťování stavu po-
vrchových vod musí mít systém kvality v souladu
s normou, která stanovuje všeobecné požadavky
na způsobilost zkušebních a kalibračních labora-
toří18).

18) ČSN EN ISO/IEC 17025.“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

14. V § 11 odst. 4 se za slova „sloučeniny tri-
butylcínu,“ vkládají slova „dikofol, perfluoroktan-
sulfonová kyselina a její deriváty, chinoxyfen, dio-
xiny a sloučeniny s dioxinovým efektem, hexabrom-
cyklododekany, heptachlor a heptachlorepoxid“.

15. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud vypočtená průměrná hodnota mě-
ření provedeného za použití nejlepších dostup-
ných technik, které nevyžadují neúměrné náklady,
je označena jako menší než mez stanovitelnosti
a mez stanovitelnosti je u takové techniky vyšší
než norma environmentální kvality3), výsledek pro
tuto měřenou látku se nezohlední pro účely hodno-
cení chemického stavu daného vodního útvaru.“.

16. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

17. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 6 zní:

„(2) V chráněných oblastech je zjišťování a hod-
nocení stavu vod prováděno na základě požadavků
jiných právních předpisů6) a v souladu s přílohou
č. 1 této vyhlášky.

6) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších před-
pisů.
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vo-
dovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických po-
žadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch.
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších před-
pisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových
vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů
ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodno-
cení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

18. V příloze č. 1 odstavec 2 včetně poznámky
pod čarou č. 14 zní:

„(2) Monitoring útvarů povrchových vod urče-
ných jako rekreační vody a povrchových vod využí-
vaných ke koupání.

Tam, kde koupací oblasti nebo koupaliště ve volné
přírodě dlouhodobě nesplňují limity dané vyhláškou
o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,
sauny a hygienické limity v pískovištích venkovních
hracích ploch14), jsou do programu monitoringu po-
vrchových vod zařazeny profily sledování jakosti
povrchových vod tak, aby byla nalezena příčina ne-
dodržení limitů.

14) Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických po-
žadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

19. Příloha č. 9 včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 19, 20, 21, 22 a 23 zní:
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„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 98/2011 Sb.
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20. Přílohy č. 12, 13 a 14 se zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2015.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
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Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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