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349

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2016,

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, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.

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. 5/2011 Sb., o vymezení hydro-
geologických rajonů a útvarů podzemních vod, způ-
sobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitos-
tech programů zjišťování a hodnocení stavu podzem-
ních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se za písmeno f) vkládá nové písme-
no g), které zní:

„g) úrovní pozadí koncentrace látky nebo hodnota
ukazatele, která odpovídá nulové či velmi nízké
antropogenní změně ve srovnání s nenarušenými
podmínkami,“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako pís-
mena h) až n).

2. V příloze č. 1 části B odstavec 3 včetně po-
známky pod čarou č. 11 zní:

„(3) Pokud dojde ke zvýšení úrovní pozadí
u látek nebo iontů nebo jejich ukazatelů na základě
přirozených hydrogeologických příčin, zohlední se
zvýšené úrovně pozadí u dotčeného útvaru podzem-
ních vod při stanovení prahových hodnot. Při určo-
vání úrovní pozadí se postupuje tak, že:

a) určení úrovní pozadí se zakládá na charakteri-
zaci útvarů podzemních vod a na výsledcích
monitorování podzemních vod podle této vy-
hlášky a jiných právních předpisů upravujících
zjišťování a hodnocení stavu vod11). Způsob
monitorování a interpretace údajů zohlední
skutečnost, že podmínky proudění podzemních

vod a chemické složení podzemních vod se la-
terálně a horizontálně mění,

b) nejsou-li při určení úrovně pozadí dostupné
dostatečné údaje z předchozího monitorování
podzemních vod, získají se nejpozději do konce
následujícího šestiletého cyklu další potřebné
údaje. Do doby získání těchto údajů se úrovně
pozadí určí na základě omezených monitorova-
cích údajů prostřednictvím zjednodušeného pří-
stupu. Tam, kde je to vhodné, se využije pod-
soubor vzorků, u kterých ukazatele nevykazují
žádný vliv lidské činnosti. Pokud jsou k dispo-
zici informace o geochemických přenosech
a procesech, zohlední se,

c) nejsou-li při určení úrovně pozadí dostupné do-
statečné údaje z předchozího monitorování
podzemních vod a dostatečné informace o geo-
chemických přenosech a procesech, získají se
nejpozději do konce následujícího šestiletého
cyklu další údaje a informace, a tam, kde je to
vhodné, odhadnou se úrovně pozadí na zákla-
dě statistických referenčních výsledků pro
stejný typ zvodnělých vrstev v oblastech, pro
které jsou k dispozici dostatečné monitorovací
údaje.“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

„11) Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způ-
sobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu
útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologic-
kého potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů po-
vrchových vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrcho-
vých vod.
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších před-
pisů.“.
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3. V příloze č. 1 tabulce 2 se doplňují řádky,
které ve sloupci „Látky, ionty, které se mohou vy-
skytovat přirozeně nebo v důsledku lidské činnosti“
znějí:

„Fosforečnany

Dusitany“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2016.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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350

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2016,

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

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.:

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. a vyhlášky č. 312/2015 Sb., se
mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují slova
„Směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června
2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzem-
ních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.“.

2. V § 8 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) velikost vodních útvarů,“.

Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písme-
na b) až j).

3. V § 8 odst. 5 se za písmeno i) vkládají nová
písmena j) až m), která včetně poznámky pod čarou
č. 22 znějí:

„j) přehled znečišťujících látek nebo ukazatelů zne-
čištění, na jejichž základě byly útvary podzem-
ních vod označeny za rizikové,

k) normy jakosti podzemní vody22), se kterými
riziko souvisí, včetně skutečných nebo mož-
ných způsobů využití nebo funkcí útvarů pod-
zemních vod a vztahů mezi útvary podzem-
ních vod a souvisejícími povrchovými vodami
a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,

l) v případě přirozeně se vyskytujících látek infor-
maci o úrovni přirozeného pozadí v útvarech
podzemních vod,

m) informaci o případném překročení prahových
hodnot,“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

„22) § 2 písm. c) vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydro-
geologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu
hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech pro-
gramů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno n).

4. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 23 a 24
zní:

„(6) Analýza všeobecných a vodohospodář-
ských charakteristik pro útvary podzemních vod
dále obsahuje

a) prahové hodnoty, které platí na celostátní úrov-
ni nebo na úrovni dílčího povodí nebo národ-
ních částí mezinárodních oblastí povodí nebo na
úrovni útvaru či skupiny útvarů podzemních
vod, a určení vztahu mezi prahovými hodno-
tami a

1. úrovněmi pozadí v případě přirozeně se vy-
skytujících látek,

2. souvisejícími povrchovými vodami a přímo
závislými suchozemskými ekosystémy,

3. normami jakosti podzemní vody22) a jinými
normami pro ochranu vod a

4. veškerými dostupnými informacemi o toxi-
kologii, ekotoxikologii, perzistenci a bioaku-
mulačním potenciálu znečišťujících látek a je-
jich tendenci se rozptylovat,

b) postup použití metodiky při určení úrovní po-
zadí podle právního předpisu upravujícího způ-
sob hodnocení stavu podzemních vod23),

c) důvody pro nestanovení prahových hodnot pro
kterékoli znečišťující látky a ukazatele z mini-
málního seznamu znečišťujících látek a jejich
ukazatelů23),

d) hlavní prvky hodnocení chemického stavu pod-
zemních vod, včetně úrovně, metody a období
shrnutí výsledků monitorování, definice přija-
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telného rozsahu překročení a způsob jeho vý-
počtu podle právního předpisu upravujícího
způsob hodnocení stavu podzemních vod24).

23) Příloha č. 1 část B vyhlášky č. 5/2011 Sb.
24) § 7 a příloha č. 3 vyhlášky č. 5/2011 Sb.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V příloze č. 1 se na konci bodu 1.2. tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) další informace podle § 8 odst. 5 a 6.“.

6. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 1.2.
doplňují slova „podle § 8 odst. 5“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2016.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
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-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. 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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