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Legislativa 

Evropská 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o 
řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 
76/160/EHS („nová směrnice“). 

 

Národní 

• novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (č. 
151/2011 Sb.); 

• změna v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 



Seznam vod ke koupání 



Seznam vod ke koupání 

• přírodní koupaliště provozovaná na 
povrchových vodách využívaných ke koupání 
(v tomto případě se jedná o povrchovou vodu, 
ve které nabízí službu koupání provozovatel) 

• povrchové vody, kde lze očekávat, že se v 
nich bude koupat velký počet osob a nebyl pro 
ně vydán příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví trvalý zákaz koupání nebo 
trvalé varování před koupáním (dále jen 
„další povrchové vody ke koupání“) 

 

 



Zpráva 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s 
Ministerstvem zdravotnictví předkládá Evropské komisi 

do 31. prosince kalendářního roku za uplynulou 
koupací sezónu zprávu o výsledcích monitorování 
a posouzení jakosti povrchových vod uvedených v 

Seznamu včetně popisu významných opatření 
řízení, která byla přijata.  

Po skončení koupací sezóny jsou koupací vody 
vyhodnoceny v souladu s evropskou legislativou 

uvedenou v „koupacích směrnicích“ (od roku 2012 dle 
„nové směrnice“) 

 

 



Kvalita koupacích vod  

 sledována v průběhu celé koupací sezóny (výsledky 

jednotlivých rozborů jsou k dispozici například na webových 

stránkách krajských hygienických stanic); 

monitorována provozovatelem v případě přírodního koupaliště 

a krajskou hygienickou stanicí v případě dalších povrchových 

vod ke koupání uvedených v seznamu; 

pravidla vyhodnocení jednotlivých rozborů v průběhu koupací 

sezóny (včetně grafického vyjádření) uvedena v příloze č. 6 

vyhlášky č. 238/2011 Sb. ; 

výsledky rozborů koupacích vod jsou shromažďovány v 

celostátním centrálním registru kvality pitných a rekreačních 

vod PiVo.  



Zpráva 

• dle „nové směrnice“ musí být vody ke koupání 
klasifikovány na základě jejich jakosti jako 
nevyhovující, přijatelné, dobré nebo 
výborné; 

• hodnocení se provádí na základě souboru údajů 
o jakosti sestaveném pro právě uplynulou 
koupací sezónu a tři předcházející koupací 
sezóny; 

• většina údajů, které musí Zpráva obsahovat, je 
v kompetenci MZd, vyjma položky Opatření 
řízení. 



Zpráva 

Opatřeními řízení se rozumí tato opatření přijatá s 
ohledem na vody ke koupání: 

 
• Vytvoření a udržování profilu vod ke koupání 

• Vytvoření monitorovacího kalendáře 

• Monitorování vod ke koupání 

• Posuzování jakosti vod ke koupání 

• Klasifikace vod ke koupání 

• Zjišťování a posuzování příčin znečištění, které může mít vliv na 
vody ke koupání a poškodit zdraví koupajících se 

• Informování veřejnosti 

• Přijetí opatření, která mají zabránit, aby byli koupající se 
vystaveni znečištění 

• Přijetí opatření k omezení rizika znečištění 



Koupací vody x vodoprávní úřady 

• Vydávání povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových (NV 61/2003 Sb.)  

 
 
• Vydávání povolení výjimky při použití závadných 

látek (§ 39 vodního zákona) - především se jedná o 
krmení ryb a odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve 
vodním toku 
 
 
 

 
 



Koupací vody x vodoprávní úřady 

• Novela vodního zákona - § 34 odst. 3 

   „Pokud povrchové vody uvedené v seznamu sestaveném podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví přestanou trvale nebo opakovaně 

odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání, které jsou 

stanoveny zvláštním právním předpisem nebo v nařízení vlády podle 

odstavce 2, uloží nebo přijme vodoprávní úřad k nápravě 

tohoto stavu odpovídající opatření, a to po projednání s 

orgány ochrany veřejného zdraví a správcem povodí“. 

• vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných 

ke koupání - § 5 odst. 4 

   „Vodoprávní úřady předávají správcům povodí způsobem 

umožňujícím dálkový přenos dat opatření přijatá podle § 34 

odst. 3 vodního zákona, a to vždy do 15 dnů ode dne nabytí 

jejich právní moci“. 



Děkuji za pozornost 


