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• Plánování v oblasti je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho 
účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání 

povodňových rizik. Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, 

zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.  

  
• Implementuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v 
oblasti vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice o vodách) 
 

• Hlavním cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015 s možností 
prodloužení lhůty na maximálně dvě následující aktualizace plánů, které probíhají 
v šestiletých obdobích (nejpozději do roku 2027, s výjimkou případů, kdy přírodní 
podmínky jsou takové, že stanovených cílů nemůže být v těchto obdobích 
dosaženo).  

 

Plánování v oblasti vod 



 
• Do české legislativy je zakotveno v Hlavě IV vodního zákona (§ 23 - § 26)  
 

Plánování v oblasti vod – legislativní rámec 

• Obsah plánů povodí, způsob zpřístupnění 
přípravných prací a návrhů plánů povodí pro aktivní 
zapojení uživatelů vody a veřejnosti upravuje 
vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a 
plánech pro zvládání povodňových rizik  

 
• Rozsah dílčích povodí k mezinárodním oblastem 

povodí stanovuje vyhláška č. 393/2010 Sb.,  
o oblastech povodí  
 

• Hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v 
plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 
rizik jsou Programy opatření (§ 26 odst 1) VZ).  

  

 



 

 

 

Plánovací období 

2016 2021 20272004 2010

PŘÍPRAVA 1. ETAPY

2004 - 22. 12. 2009

1. ETAPA

2010 - 2015

PŘÍPRAVA 2. ETAPY

2010 - 21. 12. 2015

 2. ETAPA

2016 - 2021

PŘÍPRAVA 3. ETAPY

2016 - 22. 12. 2021

 3. ETAPA

2022 - 2027

Opatření přijatá k dosažení cílů ochrany vod v programu opatření je nutno uskutečnit 

do 3 let od schválení plánů povodí.  

 



Národní úroveň 

1. plánovací období 2. plánovací období 

Dílčí úroveň 

Plán hlavních povodí 

České republiky 

(PHP) 

Národní plán povodí 

Labe/Odry/Dunaje 

(NPP) 

8 plánů oblasti povodí 

(POP) 
10 plánů dílčích povodí 

(PDP) 

Plány povodí – struktura plánů a její změny 

Mezinárodní úroveň 3 mezinárodní plány povodí 3 mezinárodní plány povodí 



Plány povodí – přehled 



MŽP a MZe spolupracují v rámci mezinárodních komisí na zpracování 

mezinárodních plánů povodí. Mezinárodní spolupráce je dále zajišťována na 

hraničních vodách. 

 

Národní plány povodí pořizuje MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými správci 

povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Národní plány povodí schvaluje 

vláda.  

    

Národní plány povodí stanoví cíle:  

 a) pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních 

ekosystémů,  

 b) ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,  

 c) pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání 

těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb a  

 d) pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.  

 

Dále obsahují souhrny programů opatření k dosažení uvedených cílů a 

stanoví strategii jejich financování.  

 

 

Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci 

s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. 

Plány dílčích povodí schvalují podle své územní působnosti kraje.  

 

Plány dílčích povodí stanoví návrhy programů opatření, které jsou nutné k 

dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a 

podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a 

časový plán jejich uskutečnění.  

 

Národní úroveň 

Dílčí úroveň 

Mezinárodní 

úroveň 



Národní úroveň 

Dílčí úroveň 

Národní plán povodí 

Labe/Odry/Dunaje 

(NPP) 

10 plánů dílčích povodí 

(PDP) 

• Schváleny usnesením Vlády ČR  

č. 1083 ze dne 21.12.2015. 

 

• MZe následně vydalo NPP jako 

opatření obecné povahy, a to jejich 

kapitoly: 
- IV (Cíle pro povrchové vody, podzemní 

vody a chráněné oblasti vázané na 

vodní prostředí), konkrétně podkapitoly 

IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 a IV.5 

- V (Souhrn opatření k dosažení cílů). 

 

• OOP nabylo účinnosti 28. 1. 2016. 

 

• NPP procházely procesem SEA 

Schválily jednotlivé kraje v samostatné 

působnosti v průběhu 1. poloviny roku 

2016 

NPP a PDP – současný stav 



Přehled stavu schválení plánů povodí pro 2. plánovací období 

v ČS EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: stav k 7. 9. 2016 



Plánovací proces 

1. POP 

2. NPP, PDP 

Monitoring 

Analýza vlivů 
a dopadů 

Hodnocení 
stavu 

Návrh 
opatření 

Cíle, výjimky 



Obsah plánů povodí 

ÚVOD 

 

I. CHARAKTERISTIKY ČÁSTI MEZINÁRODNÍ OBLASTI POVODÍ NA 

ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD 

 

III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU 

 

IV. CÍLE PRO POVRCHOVÉ VODY, PODZEMNÍ VODY A CHRÁNĚNÉ 

OBLASTI VÁZANÉ NA VODNÍ PROSTŘEDÍ 

 

V. SOUHRN PROGRAMU OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ 

 

VI. SOUHRN VÝSLEDKŮ EKONOMICKÉ ANALÝZY UŽÍVÁNÍ VOD 

 

VII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 

OOP 



Opatření k dosahování cílů 

• Opatření navržená v NPP jako program opatření, 

• Opatření ostatní (mimo program opatření). 

 

Opatření k dosažení cílů jsou především:  

 

• investiční akce stavebního charakteru  

• monitoring  

• organizační opatření na místní nebo regionální úrovni 

• legislativní změny na celostátní úrovni  

 

Souhrn programu opatření představuje výběr takových opatření, která tvoří nákladově 

nejefektivnější kombinaci opatření k dosažení cílů. 

 

Realizace opatření, uvedených v plánech povodí, bude podporována v rámci OPŽP 

2014 – 2020.  

 



Typ A 

 

• Opatření typu A představuje návrh 

konkrétní činnosti za účelem redukce či 

eliminace významného vlivu.  

 

• V plánech povodí se nejčastěji jedná o 

opatření na stokových sítích a čistírnách 

odpadních vod, úpravy vodních toků, 

odstraňování příčných překážek nebo 

sanace starých ekologických zátěží.  

 

• Nositeli těchto opatření jsou 

samosprávy obcí, měst a krajů, 

případně soukromé subjekty.  

Typy opatření 



Typ B 

 

• Opatření typu B navrhují obecný postup řešení k redukci nebo eliminaci 

určitého vlivu, který je identifikován na základě hodnocení stavu, ale není 

znám zdroj tohoto vlivu.  

 

• Protože je znám vliv na vodní útvar (např. překročený limit Pcelk  způsobující 

eutrofizaci vodního prostředí) lze navrhnout obecný postup řešení, ale 

protože není znám zdroj je působnost tohoto opatření na celý vodní útvar. 

 

• K nalezení zdroje vlivu lze využít provozní nebo průzkumný monitoring, 

případně provést studie.  

Typy opatření 



Typ C 

 

Opatření typu C představuje opatření celostátní působnosti. Jedná se o: 

• změny právních předpisů,  

• vznik strategických dokumentů,  

• databází  

 

Tato opatření upozorňují na mezery v právních předpisech a strategických 

krocích státu, které nelze řešit opatřením typu A a B.  

 

Nositeli jsou především ústřední vodoprávní úřady (MZe, MŽP). 

 

Pokud budou tato opatření zrealizována lze jim přičítat významný celostátní 

efekt.   

 

Obecně lze ještě opatření typu C charakterizovat dvěma typy: 

• opatření reagující na překročené ukazatele tedy na stav vodních útvarů 

• opatření mající za cíl zlepšit dostupnost dat a připravit prostředí pro třetí 

plánovací cyklus. 

Typy opatření 



Reporting plánů povodí 

• V souladu s požadavkem článku 15. směrnice 2000/60/ES bylo nutno 

zajistit reporting schválených plánů povodí EK (kopie plánů zaslat EK do 

22. 3. 2016) 

 

• Proces byl upraven směrnými dokumenty EK 

- WFD Reporting guidance  

- GIS guidance  

- datová schémata 

 

• Reporting probíhá prostřednictvím EIONET „Central data repository“  

 

    Reporting obsahuje 
 

- Kopie plánů povodí  

- Geografické údaje – mapové výstupy, shapefily - oblasti povodí, dílčí povodí 

(sub-units), útvary povrchových vod, útvary podzemních vod, monitorovací 

stanice, chráněná území  

- Popisné/atributové údaje – strukturovaná data (xml) cca 130 tabulek po 5 – 27 

sloupcích, až 78 000 řádků  

- Background dokumenty – podpůrné dokumenty – možnost objasnit/upřesnit 

reportované informace  

 



Reporting plánů povodí 

• K 21. 3. 2016 byly, v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES, 

zaslány EK kopie Národních plánů povodí (+ Mezinárodní plány 

povodí) 

 

• Dne 18. 8. 2016 byly uzavřeny všechny reportingové obálky a tím 

formálně dokončen proces reportingu. 

 

• Dostupné informace naznačují, že ČR je první (a prozatím jediná) 

členská země EU, které se podařilo plně dokončit reporting plánů 

povodí 

 



  ČR Dunaj Labe Odra 

Kategorie 
Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Přirozené 951 86,1 242 81,1 600 88,5 109 84,3 

Silně ovlivněné 162 13,6 56 18,9 77 11 29 15,7 

Umělé 8 0,3 0 0 8 0,5 0 0 

Kategorie řeka 1044 96 277 97,5 636 95,2 131 97,1 

Kategorie řeka - přirozený 951 86,1 242 81,1 600 88,5 109 84,3 

Kategorie řeka - silně ovlivněný 89 9,6 35 16,4 32 6,2 22 12,8 

Kategorie řeka - umělý 4 0,3 0 0 4 0,5 0 0 

Kategorie jezero 77 4 21 2,5 49 4,8 7 2,9 

Kategorie jezero - přirozený 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kategorie jezero - silně ovlivněný 73 4 21 2,5 45 4,8 7 2,9 

Kategorie jezero - umělý 4 0,1 0 0 4 0,1 0 0 

  ČR Dunaj Labe Odra 

  
Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Počty 

VÚ 

% 

plochy 

Útvary povrchových vod 1121 -  298 - 685 - 138  - 

Plány povodí – vybrané informace 

 

Vodní útvary povrchových vod 
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Plány povodí – vybrané informace 

 

 



  Czechia Danube Elbe Oder 

Pressure % of WB Number of WB 

8 - Anthropogenic pressure - Unknown 69,7 781 222 462 97 

1.1 - Point - Urban waste water 38,7 434 118 280 36 

2.2 - Diffuse - Agricultural 21,9 245 94 141 10 

2.7 - Diffuse - Atmospheric deposition 21,6 242 57 121 64 

2.6 - Diffuse - Discharges not connected to sewerage network 19,5 219 59 143 17 

4.1.4 - Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - 

Other 
13,0 146 30 108 8 

1.8 - Point - Aquaculture 7,1 80 - 80 - 

4.1.1 - Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - 

Flood protection 
4,8 54 2 44 8 

1.4 - Point - Non IED plants 4,2 47 15 26 6 

2.4 - Diffuse - Transport 3,7 41 - 41 - 

1.3 - Point - IED plants 3,0 34 - 32 2 

1.5 - Point - Contaminated sites or abandoned industrial sites 2,7 30 2 23 5 

1.7 - Point - Mine waters 2,6 29 - 27 2 

Vlivy 

Plány povodí – vybrané informace 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ekologický stav/potenciál vodních útvarů 

  ČR Dunaj Labe Odra 

Stav/potenciál Počet VÚ % plochy Počet VÚ % plochy Počet VÚ % plochy Počet VÚ % plochy 

Velmi dobrý stav 

nebo potenciál 
4 0,2 4 0,7 0 0 0 0 

Dobrý stav nebo 

potenciál 
211 14,1 72 18,1 103 11 36 22,9 

Střední stav nebo 

potenciál 
576 51,9 122 43,9 388 54,7 66 56,2 

Poškozený stav nebo 

potenciál 
238 25,6 69 27,2 145 26,8 24 14 

Zničený stav nebo 

potenciál 
73 7,9 26 10,1 35 7 12 7 

Neznámý stav 19 0,3 5 0,1 14 0,5 0 0 

Ekologickým stavem se rozumí vyjádření kvality struktury a funkce vodních ekosystémů vázaných na 

povrchové vody.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  ČR Dunaj Labe Odra 

Datum dosažení 
Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

2015 236 14,7 82 18,9 118 11,5 36 22,9 

2016 - 2021 61 4,8 16 3,7 37 5,3 8 4,6 

2022 - 2027 639 63,5 150 58,2 430 68,8 59 44,3 

Po roce 2027 185 17 50 19,1 100 14,4 35 28,2 

Odhady dosažení dobrého stavu/potenciálu k 2021, 2027 



 

 

 

 

 

 

 

Chemický stav vodních útvarů (směrnice 2008/105/EC) 

  ČR Dunaj Labe Odra 

  
Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Dobrý stav 768 62,2 209 60,5 500 67,8 59 30,5 

Nedosažení dobrého stavu 349 37,7 89 39,5 181 32 79 69,5 

Neznámý 4 0,1 - - 4 0,1 - - 

  ČR Dunaj Labe Odra 

  
Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Počet 

VÚ 

% 

plochy 

Dobrý stav 683 52,1 151 36 474 62,5 58 30,1 

Nedosažení dobrého stavu 434 47,8 147 64 207 37,3 80 69,9 

Neznámý 4 0,1 - - 4 0,1 - - 

Chemický stav vodních útvarů (směrnice 2013/39/EU) 

Dobrým chemickým stavem povrchových vod se rozumí chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod 

jako složky životního prostředí, při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální 

kvality.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  ČR Dunaj Labe Odra 

  Počet VÚ % plochy Počet VÚ % plochy Počet VÚ % plochy Počet VÚ % plochy 

2015 687 52,2 151 36 478 62,7 58 30,1 

2016 - 2021 13 1,2 4 1,3 9 1,3 0 0 

2022 - 2027 151 15,3 77 34 70 9,3 4 2,3 

Po roce 2027 270 31,3 66 28,7 128 26,8 76 67,6 

Odhad dosažení dobrého chemického stavu k 2021, 2027 



 

 

 

 

 

 

 

Vodní útvary podzemních vod 

  ČR Dunaj Labe Odra 

  Počet VÚ 

Útvary podzemních vod 174 54 100 20 

  ČR Dunaj Labe Odra 

Vlivy Počet VÚ 

2.2 - Difuzní – zemědělství 102 32 57 13 

8 – neznámý vliv  83 28 47 8 

2.7 - Difuzní – Atmosférická depozice 52 17 27 8 

Žádný významný vliv 45 18 22 5 

1.5 - Bodový – SEZ 41 9 27 5 

3.2 – Odběry – Odběry pro veřejnou potřebu 16 5 11 - 

2.8 - Difuzní – Těžba a dobývání 1 - 1 - 

6.2 – Podzemní voda - Změna vodní hladiny nebo objemu 1 - 1 - 

Vlivy 

  ČR Dunaj Labe Odra 

Dopady Počet VÚ 

CHEM - Chemical pollution 127 38 76 13 

NUTR - Nutrient pollution 92 28 52 12 

QUAL - Diminution of quality of associated surface waters for chemical 

/ quantitative reasons 
53 17 32 4 

NOSI - No significant impact 45 16 22 7 

ACID – Acidification 30 11 16 3 

LOWT - Abstraction exceeds available groundwater resource (lowering 

water table) 
17 5 12 - 

Dopady 



 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativní stav útvarů podzemních vod 

Odhad dosažení dobrého kvantitativního stavu 



 

 

 

 

 

 

 

Chemický stav útvarů podzemních vod 

Odhad dosažení dobrého chemického stavu 
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Navržená opatření 

ID Popis klíčového typu opatření Počet Procento

1 Výstavba nebo modernizace čis tíren odpadních vod. 1443 56,5%

6
Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné

kontinuity 465 18,2%

4
Zlepšení stavu kontaminovaných míst (his torické znečiš tění včetně

sedimentů, podzemní vody a  půdy). 275 10,8%

5
Zlepšení podélné kontinuity (např. vytvoření kanálů pro ryby, demol ice

starých hrází). 141 5,5%

21
Opatření za účelem zabránění vstupu znečiš tění z městských oblastí, dopravy

a s tavební infrastruktury nebo jeho omezení. 126 4,9%

99 Ostatní typy 25 1,0%

14 Výzkum, zdokonalení znalostní základny snižující nejis totu. 18 0,7%

7 Zlepšení režimů proudění nebo vytvoření ekologických průtoků. 12 0,5%

13
Opatření na ochranu pitné vody (např. zřízení ochranných zón či

nárazníkových zón atd.). 12 0,5%

16
Modernizace nebo zlepšení stavu čis tíren průmys lových odpadních vod

(včetně zemědělských podniků). 8 0,3%

8
Efektivnost využívání vody, technická opatření pro zavlažování, průmys l ,

energetiku a  domácnosti . 5 0,2%

23 Opatření za  účelem zadržování přírodní vody. 5 0,2%

24 Přizpůsobení se změně kl imatu. 5 0,2%

15

Opatření za účelem postupného ukončení emis í, vypouštění a úniků

priori tních nebezpečných látek nebo snížení emis í, vypouštění a úniků

priori tních látek. 3 0,1%

17
Opatření za účelem snížení množství sedimentu z eroze půdy a povrchového

odtoku. 3 0,1%

2 Snížení znečiš tění živinami  ze zemědělství. 2 0,1%

18
Opatření za účelem zabránění nepříznivým dopadům invazivních cizích druhů

a zavlečených chorob nebo jejich omezení. 2 0,1%

3 Snížení znečiš tění pesticidy ze zemědělství. 1 0,04%



 

 

 

 

 

 

 

Náklady na opatření 2015-2021 

Typ opatření Výše investičních nákladů v mil. Kč 

Výstavba/intenzifikace/rekonstrukce čistíren odpadních vod 9 868 

Výstavba čistíren odpadních vod a stokové sítě 26 141 

Výstavba /dostavba stokové sítě 6 830 

Opatření k odstranění nebo zprůchodnění migračních překážek na 

vodních tocích 
837 

Monitoring vodních toků 10 

Opatření ke zlepšení hydromorfologického stavu vodních toků 

mimo revitalizace a migračních překážek 
2 509 

Opatření k povodňové ochraně 57 

Opatření k zajištění přiměřeného čištění odpadních vod 40 

Revitalizace vodních toků 2 019 

Sanace starých kontaminovaných míst 1 179 

Celkem cca 49,5 mld. Kč 



Příprava 3. plánovacího období 
 

 

KPOV 

 

 

 
Pracovní výbor pro implementaci 

Povodňové směrnice „PS KPOV“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracovní skupiny 

Pracovní výbor pro implementaci Rámcové 

směrnice o vodách „RSV KPOV“ 

Střídavé předsednictví - MŽP a MZe (ředitelé odborů) 

74 zástupců ze 46 institucí 

Předsednictví MZe (VO vodohospodářské politiky) Předsednictví MŽP (VO ochrany před povodněmi) 

Byla organizačně zajištěna činnost Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu  

3. plánovacího období (schválen statut Komise, osloveny příslušné instituce a zajištěno 

jmenování členů).  



Vydání metodického sdělení pro vodoprávní úřady ve věci platnosti 

plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik 

• Dle čl. II, bod 6 zákona č. 150/2010 Sb. jsou vodoprávní úřady „povinny při 

rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření podle zákona 

č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

vycházet ze schválených plánů příslušných oblastí povodí až do doby schválení 

nových plánů podle tohoto zákona v příslušných povodích“. 

 

• Vzniklo zhruba 6 měsíční období souběhu plánů povodí prvního a druhého 

plánovacího cyklu 

 

• MZe a MŽP vydalo metodické sdělení pro vodoprávní úřady, podle něhož jsou 

povinny do schválení PDP vycházet z NPP a PpZPR. 

 

• Po schválení PDP jsou povinny vycházet z NPP, PDP, PpZPR a DOsVPR. 

 

• http://eagri.cz/public/web/file/456289/metodicke_sdeleni_VU__plany.pdf  

 



Informace o zrušení nařízení vlády č. 262/2007 Sb.  

• Schválením národních plánů povodí došlo k 

formálnímu pozbytí platnosti Plánu hlavních povodí 

ČR, zůstalo však v platnosti nařízení vlády  

č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části 

Plánu hlavních povodí ČR 

 

• Toto nařízení bylo zrušeno nařízením vlády  

č. 99/2016 Sb. ze dne 21. 3. 2016 

 

• Dne 6.4.2016 bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů 

částka 40 

 

• Nařízení nabylo účinnosti 1. 5. 2016 



Informace o vydání metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na 

stav dotčených vodních útvarů při vydávání povolení, souhlasů a závazných 

stanovisek vodoprávních úřadů a stanovisek správců povodí 

• Sekce vodního hospodářství MZe vydala 11.4.2016 metodický pokyn k posouzení možnosti vlivu 

záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných 

stanovisek vodoprávních úřadů 

• Jeho účelem je vyložit příslušná ustanovení vodního zákona  a metodicky vést vodoprávní úřady  

a správce povodí 

• Reaguje na rozsudek Evropského soudního dvora C-461/13 k výkladu pojmu „zhoršení 

stavu“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, jehož závěrem je, že: 

• členské státy jsou povinny – s výhradou udělení výjimky – odmítnout schválení konkrétního 

projektu, pokud může vést ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody nebo pokud ohrožuje 

dosažení dobrého stavu povrchových vod či dobrého ekologického potenciálu a dobrého 

chemického stavu takových vod, 

• Pojem „zhoršení stavu“ útvaru povrchové vody musí být vykládán v tom smyslu, že  

o zhoršení se jedná tehdy, jakmile se stav alespoň jedné z kvalitativních složek ve smyslu 

přílohy V této směrnice zhorší o jednu třídu, i když toto zhoršení nevede k celkově horšímu 

zařazení útvaru povrchové vody. Pokud se však dotyčná kvalitativní složka ve smyslu této 

přílohy již nachází v nejnižší třídě, jakékoli zhoršení této složky představuje „zhoršení stavu“ 

útvaru povrchové vody. 

• Metodický pokyn je platný od 1. 5. 2016 a je vydán na přechodnou dobu do úpravy příslušných 

ustanovení vodního zákona. 



Zabezpečení 

dostačujících 

ekologických funkcí 

vodního toku 

§ - 36 Minimální  

  zůstatkový průtok  

   

Děkuji  za pozornost ! 

jakub.curda@mzp.cz 

jaroslav.kinkor@mzp.cz 


