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Podle ustanovení § 24 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně 
příslušnými krajskými úřady národní plány povodí. 
 
V období od 22. prosince 2014 do 22. června 2015 byly návrhy národních plánů povodí 
v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. b)  vodního zákona zveřejněny a zpřístupněny 
uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám. Příslušná oznámení o zveřejnění a termínech 
pro uplatnění připomínek byla vyvěšena na úředních deskách Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva životního prostředí a místně příslušných krajských úřadů. 
 
Připomínky k návrhům Národního plánu povodí Labe/Odry/Dunaje bylo možno podávat 
do 22. června 2015 v listinné podobě na adresu Ministerstva zemědělství nebo v elektronické 
podobě na e-mailovou adresu pp@mze.cz. 
 
Zároveň probíhalo období pro uplatnění připomínek v rámci procesu vydání národních plánů 
povodí opatřením obecné povahy (od 1. dubna 2015 do 22. června 2015). Oznámení 
o návrzích opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe/Odry/Dunaje 
a výzva k uplatnění připomínek byly vyvěšeny na úředních deskách Ministerstva zemědělství 
a obecních úřadů.  

 
Připomínky z obou výše uvedených procesů jsou považovány za rovnocenné. Vyhodnoceny 
byly připomínky, které byly podány nejpozději 22. června 2015, k později uplatněným 
připomínkám nebylo přihlédnuto. 
 
K návrhu Národního plánu povodí Dunaje bylo podáno 195 připomínek od 32 subjektů. 
 
Vypořádání připomínek probíhalo ve vzájemné spolupráci Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva životního prostředí a státních podniků Povodí.   
 
Přehled podaných připomínek se změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu 
Národního plánu povodí Dunaje, je uveden v následující tabulce. 
 



Vypořádání připomínek došlých k NPP Dunaje 
  

Odesílatel ČJ příjemce Obsah připomínky Vypořádání Komentář 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

15869/2015-MZE_1 
Požadavek na změnu formulace textu: "urbanizační omezení (územní plánování)" 
nahradit formulací "omezení vyplývající z urbanizace území" akceptováno 

Změněn jeden výraz v kapitole II. 1.4 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

15869/2015-MZE_2 

Upozornění ke všem národním plánům povodí. Cíle z podkapitoly IV. 3 Zajistit podklady o 
hydrologii řešeného území, včetně vyhodnocení retenční schopnosti krajiny- jako cíl pro 
zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability. MMR považuje tento cíl za 
prospěšný a upozorňuje, že je nutné, aby bylo s MMR dohodnuto, jakým způsobem a 
jakou formou budou data poskytována a jak budou do struktury analytických podkladů 
zařazena. 

akceptováno 

Změna formulace posledního bodu v odstavci konkrétní cíle v 
oblasti plánování v kapitole IV. 3 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

15869/2015-MZE_3 

MMR požaduje odstranit část textu kapitoly V. 1.15 "Chybí však legislativní podpora 
územního plánování krajiny […] zaměřené na zavedení institutu krajinného plánování" 
Daná problematika je legislativně v obecné rovině zajištěna dostatečně. Plánování krajiny 
je integrální součástí územního plánování a je zajištěno nástroji územního plánování. 
Stavební zákon přejímá a upravuje požadavky Evropské úmluvy o krajině. 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., v příloze 7 Obsah územního plánu stanovuje, že textová část 
územního plánu mimo jiné obsahuje „koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení 
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně. Územní plán má povinnost krajinu řešit, 
včetně stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch. Není pravda, že ÚSES je 
územnímu plánu nadřazen, ÚSES je součástí územního plánu. 

akceptováno 

změněn odstavec v kapitole V. 1.15, doplněna vyhláška č. 
500/2006 Sb., mezi podklady 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

15869/2015-MZE_4 

Zásadní připomínka ke všem NPP, ke kapitole V, k listu opatření „Zavedení institutu 
krajinného plánování. MMR doporučuje vyvolat jednání s cílem vyjasnit potřeby, které 
mají být navrhovaným opatřením naplněny a návrh opatření přeformulovat. 
K současnému znění návrhu opatření: 
V popisu současného stavu nesouhlasíme s formulací, že „V současnosti je ta část 
krajiny, která není součástí zvlášť chráněných území či přírodních parků, zatížena vlivy 
urbanizace a intenzivního zemědělství do té míry, že je ekologické stability ve výše 
popsaném smyslu v podstatě zbavena.“ 
List požaduje v návrhu opatření novelizaci legislativy – zavedení institutu „krajinného 
plánování“. S tím nesouhlasíme, viz připomínka č. 3 – krajinné plánování je integrální 
součástí územního plánování. 
Dále list požaduje rozpracování strategie Zelené infrastruktury a její vazby na územní 
studii krajiny. Tato problematika se již řeší. Navržené opatření se do značné míry 
překrývá s opatřením č. 1.5.2 v „Politice architektury a stavební kultury České republiky“, 
kterou schválila vláda dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22/2015. Toto opatření č. 1.5.2 
požaduje „Zpracovat metodický pokyn na vymezování zelené infrastruktury (zahrnující 
systém zeleně, systém vodních toků a ploch, prostupnost krajiny a veřejná prostranství) v 
rámci územně plánovacích dokumentací“. Zodpovědné za naplnění opatření je MMR, 
spolupracovat má MŽP, MZE, veřejné správa krajů a obcí, ČKA, AUÚP, vysoké školy a 
neziskové organizace. Termín splnění opatření je 2018. 
Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž připravuje metodiku pro územní studii krajiny na 
úrovni obce s rozšířenou působností, tato metodika by se měla problematiky zelené 
infrastruktury rovněž dotýkat. 
Navržené opatření „4) Národní strategie a vyhodnocení ekologické stability krajiny“ je 
nejasné. Není zřejmé, co by mělo být obsahem strategie a vyhodnocení i jaká by měla 
být pozice tohoto materiálu v systému souvisejících dokumentů. 

akceptováno 

List opatření Krajinné plánování byl na základě této připomínky 
odstraněn. V návaznosti na to byla provedena aktualizace textu 
příslušné kapitoly V.1.15 Souhrn opatření pro zlepšování vodních 
poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny a IV.3. Cíle pro 
zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability. 



Ministerstvo pro 
Místní rozvoj 

15869/2015-MZE_5 

Zásadní připomínka k listu opatření Sucho a nedostatek vodních zdrojů. Nesouhlasíme s 
prvním odsekem navrženého opatření 4) Revize legislativy a metodiky v oblastech: 
„stavební zákon – povolování staveb (vždy posoudit možnost vsakování srážkových vod 
odbornou osobou – hydrogeologem, vytvořit jednoznačné nástroje k upřednostnění 
vsakování srážkových vod apod.)“ 
Požadujeme vypuštění prvního odseku a zařazení požadavku na posouzení možnosti 
vsakování srážkových vod odbornou osobou do bodu 3) novelizace vodního zákona, 
neboť povinnosti lze ukládat pouze zákonem, a stavební zákon je procesní předpis. 
Bude-li taková povinnost stanovená zvláštním zákonem (vodním zákonem), prováděcí 
vyhlášky ke stavebnímu zákonu mohou takovou povinnost zohlednit a posouzení 
vsakování odbornou osobou lze stanovit další náležitostí přikládanou k žádosti o povolení 
stavebního záměru. 

akceptováno 

Návrh na řešení zasakování dešťových vod zákonnou povinností 
byl z listu opatření odstraněn. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

16139/2015-MZE_1 

Připomínka ke kapitole VI. Ekonomická analýza, tabulka VI.4.2.5.e, Prognóza trendu cen 
a nákladů významných druhů užívání vod a vodohospodářských služeb k roku 2021. 
Domácnosti v české části mezinárodní oblasti povodí. 
Pravděpodobný nárůst v tabulce je uveden za vodné a stočné do roku 2021 o 60%. Takto 
razantní zvýšení ceny považujeme za neúměrné a nepřijatelné i s ohledem na sociální 
únosnost ceny za vodu (viz článek VI. 4.2.4. Závěry a hodnocení analýzy návratnosti 
nákladů za vodohospodářské služby, bod 2.). Tyto údaje jsou současně v rozporu s 
materiálem „Návrh koncepčního řešení regulace ve vodárenství“, který schválila vláda 
ČR svým usnesením ze dne 9. února 2015 č. 86. 
Doporučujeme uvést přiměřený nárůst ceny za vodné a stočné, který bude odpovídat 
závěrům zmíněných materiálů a tento předpokládaný návrh dostatečně odůvodnit. 

akceptováno 

Odhad vychází z meziročního růstu v posledních letech a 
představuje nárůst od referenčního roku 2012 do roku 2021, tj za 
9 let. Nicméně odhad byl upraven. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

16139/2015-MZE_2 
MPO obecně doporučuje jazykovou korekturu textu. 

akceptováno 
Plány povodí byly v období zapracování připomínek upraveny 
také po jazykové stránce. 

Ministerstvo 
financí 

16403/2015-MZE_1 

U jednotlivých navrhovaných prioritních opatření a ostatních opatření, která jsou uvedena 
v přílohách jednotlivých národních plánů, požadujeme ve zpracovaných tabulkách vždy 
uvést 
předpokládané zdroje financování, resp. konkrétní programy a zároveň rozpočtové 
kapitoly, 
v jejichž gesci budou tato opatření realizována a v jakém časovém horizontu. 

akceptováno 

Předpokládané náklady a zdroje financování byly u opatření 
doplněny. 

Ministerstvo 
financí 

16403/2015-MZE_2 

V rámci materiálu, který má být následně předložen do 
meziresortního připomínkového řízení a poté vládě ke schválení, bude již nezbytné v 
předkládací 
zprávě vyčíslit a vyhodnotit rovněž celkové předpokládané finanční dopady na státní 
rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty, které budou s realizací zpracovaných národních plánů povodí 
spojeny. 

neakceptováno 

Připomínka se týká důvodové zprávy k projednání vládou, nikoliv 
textu plánu. 

Ministerstvo 
dopravy 

16775/2015-MZE_1 

Připomínka k opatřením na zvýšení retence na nádržích. V nádržích, kde probíhá plavba, 
musí zohlednit stávající plavební hladiny a umožnit zachování průběžné plavby s 
ohledem na garantované stávající plavební hloubky a následně na výhledové plavební 
hloubky dle vyhlášky č. 222/1995 Sb. (např. Slapy, Orlík, Hněvkovice) po celé stanovené 
období plavebního provozu. 
Navrhovaná opatření nesmí omezit stávající ani výhledové zájmy v daném území z 
hlediska plavebního provozu dle platných předpisů o vnitrozemské plavbě. Současně 
upozorňujeme, že je nutné zajistit, aby danými opatřeními nebyl omezen budoucí rozvoj 
infrastruktury vodních cest. Rovněž je nutné zajistit, aby příslušná opatření neměla dopad 
na veřejné přístavy z pohledu redukce přístavního území z důvodu jeho zatápění. 

vysvětleno 

Jedná se o požadavek, který je dán § 59 odst. 1 písm. a) vodního  
zákona, v případě změny manipulačního řádu se posuzují 
všechny dotčené veřejné zájmy. 

MEDMES, spol. s 
r.o. 

26706/2015-
MZE_15121 

Požadavek na zařazení poldru Teplice, nebo velké nádrže Teplice do programu opatření 
ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha. vysvětleno 

NPP přebírá opatření z PDP. Jejich vyhodnocení a zařazení mezi 
prioritní opatření je prováděno podle postupu popsaného 
v kapitole VI. 



Městys 
Brankovice - Ing. 

Vladimír 
Procházka 

starosta městyse 

26784/2015-MZE_1 

Požadavek na zařazení poldru Brankovice do kapitoly IV.5 – Cíle ke snížení nepříznivých 
účinků povodní a sucha, do Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, do 
návrhu zásad územního rozvoje JMK, a do plánu dílčího povodí Dyje. neakceptováno 

Opatření doplněno do PpZPR Dunaje (33009/env/15) 

Městys 
Brankovice - Ing. 

Vladimír 
Procházka 

starosta městyse 

26784/2015-MZE_2 

Požadavek na zařazení poldru Brankovice do plánu dílčího povodí Dyje. 

akceptováno 

Vypořádáno v rámci připomínky PM010_2015_05_21 - 
026936/2015 

Městský úřad 
Kroměříž - odbor 

životního prostředí 
31501/2015-MZE_1 

V oblasti čištění odpadních vod vodoprávní úřad OŽP MěÚ Kroměříž navrhuje zařadit do 
Národního plánu povodí Dunaje projekty čištění odpadních vod v místních částech 
Kroměříže a to obcí Zlámanka, Drahlov, části obce Trávnické zahrady, Horní zahrady. akceptováno 

Vypořádáno v rámci připomínky PM027_2015_06_09 - 
029753/2015 adresované zpracovateli PDP MOV. 

Městský úřad 
Kroměříž - odbor 

životního prostředí 
31501/2015-MZE_2 

Vodoprávní úřad OŽP MěÚ Kroměříž požaduje, aby návrh Národního plánu povodí 
Dunaje byl zpracován s ohledem na Studii protipovodňové ochrany města Kroměříže. 
Vodoprávní úřad požaduje, aby návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Dunaje, ale i další dokumenty, řešící protipovodňovou ochranu dílčích povodí braly studii 
PPO v úvahu. Následně uvádíme několik informací k vybraným opatřením. 

vysvětleno 

NPP Dunaje nemá ze své podstaty, dané plněním cílů RSV za cíl 
řešit protipovodňovou ochranu v oblastech s výrazným 
povodňovým rizikem, ani mimo ně. Opatření pro ochranu před 
povodněmi v oblastech, ani mimo oblasti s výrazným povodňovým 
rizikem nejsou součástí NPP. Připomínka je předána zpracovateli 
PDP MOV a PPZPRDU. 

Fridrich Zdeněk 32647/2015-MZE 

Konstatování špatného stavu ochrany přírody při povodních a suchu, kritika zákona 
114/1992, poučení o retenční funkci malých vodních nádrží, tůní naproti tomu nízké 
retenční funkci mokřadů, konstatování celkového špatného přístupu současného 
zemědělství k ochraně přírody, návrh aby MZE mělo pravomoc hlavního rozhodujícího 
slova. 

akceptováno 

V rámci kritiky zákona č. 114/1992 chybí konkrétní připomínka na 
úpravu zákona. Existence VKP má pro krajinu a retenci vody 
v krajině důležitý efekt. Podporou zvýšení retence vody v krajině, 
zvyšováním biodiverzity se v NPP Dunaje zabývají listy opatření: 
znečištění ze zemědělství a sucho 

MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí 

33205/2015-MZE_1 

důsledně realizovat pozemkové úpravy a agrotechnická opatření směrem k efektivnímu 
zadržování vody v krajině 

akceptováno 

Podporou krajinných prvků a agrotechnických opatření se 
zabývají listy opatření znečištění ze zemědělství a Sucho. Tato 
opatření mohou a jsou z národní úrovně podporována, vlastní 
realizace, vždy závisí na vůli zainteresovaných subjektů. 

MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí 

33205/2015-MZE_2 

zamezit poškozování lesa těžkou technikou v důsledku zpřístupňování mýtní těžby a 
neuvedení terénu do původního stavu (dochází k velkým splachům, erozi půdy a 
rychlému odtoku vody z lesních porostů 

vysvětleno 

Souhlasíme, že jde o problém s významným dopadem na stav 
v povodí vodních útvarů. NPP vychází z předpokladu, že zákony 
jsou v ČR dodržovány. Zákon 289/1995 Sb. v §34 odstavec 1 
uvádí, že přibližování, uskladnění a odvoz dříví (dále jen „lesní 
doprava) musí být prováděny tak, aby nedocházelo 
k nepřiměřenému poškozování lesa a ostatních pozemků. 

MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí 

33205/2015-MZE_3 

realizace příčných staveb ( přehrážek ) v tocích za účelem zmírnění spádu, rychlosti 
odtoku a stabilizace dna (na území ORP Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí vodoteče 
ve svažitých terénech.  Nastává rychlý nástup povodně způsobený přívalovými dešti, kdy 
značná energie vody způsobuje eroze dnové, břehové i boční. V období sucha důsledku 
neexistujících tůní, vývarů u příčných staveb dochází k celkové devastaci fauny v tocích). 

akceptováno 

NPP Dunaje podporuje retenci vody v krajině návrhem opatření 
v listu opatření  Sucho, Znečištění ze zemědělství 

MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí 

33205/2015-MZE_4 

Umožnit vodoprávním úřadům „ ze zákona“ (z moci úřední) účinně vstoupit do stávajících 
povolení k nakládání s vodami, zejména pro využití energetického potenciálu (MVE) 
vzhledem ke skutečnosti, že mnohá vydaná povolení neobsahují povinnost zachovat 
MZP-minimální zůstatkový průtok, popřípadě, že již dříve vydaná povolení neodpovídají 
současným hydrologickým poměrům (údajům) na tocích 

akceptováno 

Vodoprávní úřady již mají tuto možnost podle §12 zákona 
254/2001 Sb. Jedním z opatření navržených v listu Sucho je 
dokončit legislativní proces NV k minimálním zůstatkovým 
průtokům a metodický pokyn, průběžně pak zajistit změny 
nakládání s vodami ve smyslu dodržování minimálních 
zůstatkových průtoků a průběžně zajišťovat kontrolu jejich 
dodržování. 



MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí 

33205/2015-MZE_5 

Na základě dlouholetých zkušeností vodoprávního úřadu působícího na území Správy 
CHKO důrazně upozorňujeme, že při přípravě a realizaci PPO, které by měly ochránit 
lidské životy a jejich majetky, dochází před jejich účinnou ochranou, k upřednostňování 
zájmů ochrany přírody. Jako příklad uvádíme ustanovení § 83 písmeno l), kdy při 
povodňových prohlídkách po povodni dochází k rozporům mezi správcem toku, 
vodoprávním úřadem a orgánem ochrany přírody co se týká „účelnosti“ provedených 
opatření.  V této souvislosti navrhujeme umožnit správcům toků v součinnosti 
s vodoprávními úřady provést nezbytná PPO po povodni bez stanovisek orgánu ochrany 
přírody již při dosažení 3. SPA a ne až při vyhlášení krizového stavu. Popřípadě do 
vodního zákona stanovit časové období, kdy po ukončení 3. SPA by bylo možné tyto 
práce provést. 

vysvětleno 

Jedná se o více požadavků. Požadavek na odstranění 
bezprostředních škod během povodně je řešen vodním zákonem 
§ 77 odst. 4, bezprostředně po povodni v kritických místech § 83 
písm. m) a všechny ostatní povodňové škody dle § 83 písm. l) 
vodního zákona. Při přípravě a realizaci nových PPO se musí 
respektovat a posuzovat i ostatní veřejné zájmy. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_1 
1 Kapitola Úvod - chybně zakreslená hranice území Zlínského kraje – mapa: I, I.1.1a 

akceptováno 
Mapa byla opravena. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_2 
2. Kapitola I. -chybně zakreslená hranice území Zlínského kraje – mapa: I.1.1a, I.1.1b, I. 
2.1, I. 2.3, I. 3, I.4a, I.4b, I.4c  Kapitola I. text - na str. 18 – chybně uveden název koupací 
vody Baňák – správně Bahňák 

akceptováno 
Příslušné mapy byly opraveny včetně textové části. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_3 
3. Kapitola II. - chybně zakreslená hranice území Zlínského kraje – mapa: II. 1.1, II. 1.2, 
II.2.1.a,  II.2.1.b akceptováno 

Mapa byla upravena. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_4 
4. Kapitola III. - chybně zakreslená hranice území Zlínského kraje – mapa: III.3a, III.3b, 
III.4.1a, III.4.1b, III.4.1c, III.4.1d, III.4.1e, III. 4.2, obrázky: III. 1, III. 2.1, III.2.2a, III.2.2b, 
III.2.2c, III.2.2d, III.2.2e, III.6.1a, III.6.1b 

akceptováno 
opraveny mapy: III.1, III.2.1, III.2.2a, III.2.2b, III.2.2c, III.2.2d, 
III.2.2e, III.6.1a, III.6.1b 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_5 
5. Kapitola IV. - chybně zakreslená hranice území Zlínského kraje – mapa: IV.1.2a, 
IV.1.2b, obrázky: IV.1.1a, IV.1.1b, IV.2.1a, IV.2.1b akceptováno 

opraveny mapy: V.1.1a, IV.1.1b, IV.2.1a, IV.2.1b 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_6 
6. Kapitola V. Souhrn programu opatření (textová část)-  str.  4-  druhý odstavec je 
chybně uvedeno - z Národního povodí Labe akceptováno 

Text byl opraven. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_7 

7. V kapitole V. Souhrn programu opatření – tabulky, Příloha č. 4 – Program prioritních 
opatření a ostatní opatření na str. 14 požadujeme odstranit opatření DYJ207254 Vážany 
(dle info z Povodí Moravy bylo toto opatření zrušeno a převedeno na list opatření 
MOV207089). Dále požadujeme odstranit opatření uvedené na str. 29 MOV207161 
Kanalizace a ČOV Počenice -  Tetětice - centrální sběrač a podchycení výusti - toto 
opatření je již obsaženo v MOV207090 (pod MOV207161 se nachází ČOV Pačlavice, tak 
jak je uvedeno i v tomto listu opatření). 

akceptováno 

NPP přebírá opatření navržená v PDP. PDP Dyje byl opraven 
podle připomínky. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33377/2015-MZE_8 

8. V Kapitole V. Souhrn programu opatření – tabulky, Příloha č. 4 – Program prioritních 
opatření a ostatní opatření jsou v tabulce uvedena opatření, která jsme připomínkovali v 
rámci návrhu Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a návrhu Plánu dílčího povodí 
Dyje (viz příloha).  V případě, že budou návrhy obou plánů dílčích povodí ve smyslu 
našich připomínek opraveny, požadujeme, aby byly opraveny i v Národním plánu povodí 
Dunaje. 

akceptováno 

Vypořádáno v rámci připomínky PM046_2015_06_16 - 
031736/2015 a PM047_2015_06_16 - 031737/2015 adresované 
PDP MOV. 

Obec Majetín 33403/2015-MZE 

Žádáme o doplnění navržených opatření z kapitoly VI PDP MOV, PDP DYJ, PDP HOD 
vztahující se k Olomouckému kraji k obci Majetín. 1)rekonstrukce kanalizace v obci, 2) 
Zkapacitnění toku Majetínský potok od koupaliště po most k ČOV, 3) protipovodňová 
hráz v ulici Polní, 4) Náhon do rybníka Hliník, 5) Zpevnění břehů rybníka Hliník a jeho 
odbahnění. 

akceptováno 

1) Byl vytvořen nový list opatření MOV207232 s názvem "Majetín, 
Rekonstrukce kanalizace obce Majetín". 
2) -3) Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO 
MOV218502 v PDP Moravy (do tabulky) 
4) - 5) Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace 
MOV212503 v PDP Moravy (do tabulky) 

Obec Hutisko 33663/2015-MZE_1 

Požadujeme, do návrhu zapracovat opravu a regulaci Hutiskeho potoka, Solaneckého 
potoka, vybudováním stupňů, dřevěných nebo kamenných splavů, dle původní regulace z 
dvacátých let minulého století za účelem zvýšeni hladiny vody a její zadrženi v krajině. 
Potřebný počet těchto stupňů dokázal v minulosti zmírnit či zabránit šířeni povodňových 
vln v celém toku. K zničení došlo na základě jediného a nejdůležitějšího aspektu, a to z 
důvodu takřka žádné údržby a opravy v průběhu 80 – ti let, a dále zničením opravených 
břehů devastujícím divokému prorůstáním dřevinami. 

vysvětleno 

Protipovodňová opatření v oblastech s významným povodňovým 
rizikem a mimo tyto oblasti jsou pouze součástí PDP, nikoliv NPP. 



Obec Hutisko 33663/2015-MZE_2 

Požadujeme, do návrhu zapracovat podmínku vedoucí k zamezení poškozováni lesních 
ploch těžkou lesní technikou při mýtní či nahodilé těžbě, kdy dochází k velkým splachům 
a erozi půdy do potoků a bleskovému odtoku vody z lesních porostů při lokálních rychlých 
přívalových deštích 

vysvětleno 

Jedná se o problém s významným dopadem na stav v povodí 
vodních útvarů. NPP vychází z předpokladu, že zákony jsou v ČR 
dodržovány. Zákon 289/1995 Sb. v §34 odstavec 1 uvádí, že 
přibližování, uskladnění a odvoz dříví (dále jen „lesní doprava) 
musí být prováděny tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému 
poškozování lesa a ostatních pozemků. 

Obec Hutisko 33663/2015-MZE_3 

Požadujeme, pozemkové úpravy a agrotechnická opatřeni urychleně zpracovat a 
především realizovat za účelem efektivního zadržováni vody v naši hornaté krajině, kdy v 
obdobích sucha tato voda v krajině odchází v důsledku rychlého odtoku z katastru obce 
(budováni mezi, příčných terénních valů, zpevněni svahů stromovým nebo keřovým 
liniovým porostem). 

akceptováno 

NPP rámcově stanovuje cíle povodňové ochrany mimo oblasti s 
významným povodňovým rizikem, a pro zmírňování následků 
sucha. Zvyšování retence vody v povodí je jedním s dílčích 
opatření navržených v listu opatření Sucho, podporou budování 
krajinných prvků a prvků zvyšujících retenci vody v povodí se také 
zabývá opatření Znečištění ze zemědělství. Z pozice NPP není 
možné přímo zajistit realizaci konkrétních akcí, a je nezbytné řešit 
na lokální úrovni. 

Obec Hutisko 33663/2015-MZE_4 

Požadujeme, do návrhu zapracovat zpomaleni a regulaci malých potůčků v začátku své 
trasy v souvislosti se zabráněním podmáčeni celých bloků svažitého terénu a způsobeni 
následných sesuvů půdy, skal a lesních porostů do údolí s možnosti ohroženi lidských 
životů a majetku občanů 

vysvětleno 

Zvýšení retence v horních částech toků a povodí je navrženo v LO 
Sucho. 

Obec Hutisko 33663/2015-MZE_5 

Požadujeme, do návrhu zapracovat taková opatření, na zemědělské půdě vedoucí k 
sníženi důsledků přívalových povodni následkem rychlého povrchového odtoku v území 
pod delšími svahy V naši obci na rozhraní katastru s obci Vigantice. Současná dotační 
zemědělská politika podporující především TTP v co největších blocích a jen odklizeni 
travní hmoty z luk a pastvin vede k vyčerpávání porostu v důsledku nehnojení a 
nenavraceni živin do půdy, snižováni úrodné vrstvy půdy a zvyšovaní jílovitých 
nepropustných povrchů v důsledku opatřeni ze strany Správy CHKO. 

akceptováno 

Opatření na zemědělské půdě se věnuje list opatření znečištění 
ze zemědělství a krajinné plánování. Jejich cílem je zvýšit stabilitu 
krajiny, zvýšit schopnost retence vody v povodí a zvýšit odolnost 
vůči erozi. Co se týče využití pozemků jako TTP, zde jsou 
pozemky vhodné k zatravnění vybírány podle kritérií jako je 
svažitost, půdní typ a celková erozní ohroženost. Z pozice NPP 
není možné přímo zajistit realizaci konkrétních akcí, ta vždy závisí 
na vůli místně zainteresovaných subjektů takováto opatření 
realizovat. 

Obec Hutisko 33663/2015-MZE_6 

Požadujeme, do návrhu zapracovat možnost pro správce toků a samotných obci v 
součinnosti s vodoprávními úřady provést nezbytná opatřeni PPO po povodních a 
záplavách bez stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody již při dosaženi 3 SPA a ne 
až při vyhlášeni krizového stavu, protože rychlá a nenákladná opatřeni dokážou zabránit 
daleko větším škodám. 

vysvětleno 

Požadavek na odstranění bezprostředních škod během povodně 
je řešen vodním zákonem § 77 odst. 4, bezprostředně po povodni 
v kritických místech § 83 písm. m) a všechny ostatní povodňové 
škody dle § 83 písm. l) vodního zákona. Při přípravě a realizaci 
nových PPO se musí respektovat a posuzovat i ostatní veřejné 
zájmy. 

MŽP - odbor 
zvláštní územní 

ochrany přírody a 
krajiny 

34252/2015-MZE-
15121_1 

Není aktualizován registr maloplošných zvláště chráněných území vázaných na vodu 
oproti stavu v r. 2006 

akceptováno 

Registr byl aktualizován. Byly doplněny informace týkající se 
soustavy NATURA 2000 a Ramsarských lokalit. Ve vztahu 
k MZCHÚ s vazbou na vodu je nezbytné pro potřeby plánovacího 
období 2016 – 2021 využít informace obsažené v současném 
Registru (data z roku 2006). 

MŽP - odbor 
zvláštní územní 

ochrany přírody a 
krajiny 

34252/2015-MZE-
15122_2 

V celém dokumentu chybí tyto tabulky, uvedené v Úvodu v Seznamu tabulek (str. 26 - 
30): IV.7.1.e Analýza prodloužení lhůt pro chráněné oblasti , IV.7.2.e Analýza zdůvodnění 
stanovení méně přísných cílů pro chráněné oblasti, IV.7.3.e Analýza zdůvodnění 
dočasného zhoršení stavu pro chráněné oblasti, IV.7.3.1.j Výjimky podle čl. 4, odst. 4, 
bodu 7 Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES, V.2.e Přehled doplňkových a 
dodatečných opatření, V.2.i Přehled doplňkových a dodatečných opatření 

vysvětleno 

Z důvodů absence metodických postupů a také cíleného 
monitoringu v chráněných oblastech, které jsou popsány v 
kapitole III, nebyly navrženy ani výjimky a méně přísné cíle pro 
tyto chráněné oblasti. Proto v návrhu NPP nejsou obsaženy 
zmiňované tabulky. V NPP nebyla rovněž uplatněna výjimka podle 
článku 4 odst. 4 bod 7 RSV. Z kapitoly úvod byly odkazy na tyto 
tabulky a kapitoly odstraněny. Seznam tabulek byl dán do souladu 
s tabulkovým obsahem kapitol. 

MŽP - odbor 
zvláštní územní 

ochrany přírody a 
krajiny 

34252/2015-MZE-
15122_3 

Není aktualizovaná tabulka I.4.h Maloplošná zvláště chráněná území vázaná na vodní 
prostředí 

akceptováno 

viz připomínka 34252/2015-MZE-15121_1 



KrÚ Vysočina 34566/2015-MZE_1 

V kapitole II. Užívání vod, podkapitole - II.1.6.3. Odběry a regulace odtoku vody, 
doporučujeme nahradit odstavec následujícího znění: "Podíl odběrů vody pro 
zemědělství je v České republice dlouhodobě poměrně nízký. Výši spotřeby vody pro 
zemědělství ovlivňují zejména odběry pro závlahy, které nejsou významně závislé na 
změně technologií. Předpokládá se postupné zvyšování trendu využití závlahové vody 
pro krytí vláhového deficitu, a to s ohledem na změnu cenové politiky podle § 101 
vodního zákona. Určitou mírou může zapůsobit i postupné zvyšování průměrných teplot v 
souvislosti se změnou klimatu. "Za přesněji formulovaný text, zohledňující adaptaci na 
předpokládanou změnu klimatu, řešení výskytu sucha a cíle ochrany vod: "Podíl odběrů 
vody pro zemědělství je v České republice historicky nízký, přičemž po roce 1990 se i 
nadále významně snížil následkem poklesu odběrů pro závlahy. V kontextu adaptace na 
změnu klimatu a řešení výskytu sucha na území České republiky lze nyní očekávat 
zvýšenou četnost požadavků sektoru zemědělství na modernizaci a rozvoj závlahových 
systémů. V této souvislosti budou požadavky na rozvoj závlahových systémů posuzovány 
vždy s ohledem na kvantitativní stav daného vodního útvaru. V souladu s § 8 vodního 
zákona je k odběrům podzemních či povrchových vod třeba povolení vodoprávního 
úřadu, přičemž při vydávání povolení se vychází i z aktuálně platné vodohospodářské 
bilance. Tento princip zajišťuje, že by nemělo docházet k povolení výstavby či k rozvoji 
závlahových systémů v problematických vodních útvarech.". 

akceptováno 

Text kapitoly byl upraven podle připomínky. 

KrÚ Vysočina 34566/2015-MZE_2 
V kapitole V., listu opatření CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů", 
doporučujeme doplnit jako jedno z navržených opatření revizi závlahových norem. akceptováno 

Revize výjimek z vodního zákona při vláhovém deficitu a revize a 
aktualizace norem pro závlahy jsou jedním z opatření navržených 
v LO Sucho. 

KÚ 
Jihomoravského 

kraje 
34589/2015-MZE_1 

V kapitole Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha - Prevence před 
povodněmi požadujeme doplnit: Zabránit výstavbě v záplavovém území na plochách, kde 
se doposud žádná zástavba nenachází, Vypracovat a stanovit záplavová území a aktivní 
zóny i na menších tocích, např. na těch, které nejsou vymezeny jako významné vodní 
toky, V části v době zvládání povodně doplnit: Zlepšení možností vzájemné komunikace 
povodňových orgánů (hromadné prioritní SMS a emaily) 

vysvětleno 

Plán nemůže obecně zabránit výstavbě tam, kde dosud žádná 
není. To je otázka územně plánovací dokumentace, která musí 
vycházet z limitů v územním plánování, jakým jsou stanovená 
záplavová území, jejich aktivní zóny a omezující podmínky 
stanovené formou opatření obecné povahy, případně v oblastech 
s významným povodňovým rizikem mapy povodňového ohrožení. 
Správce toku může předložit návrh záplavového území i na 
menším toku, případně může obec v rámci plánu dílčího povodí 
dát návrh na zpracování v následujícím 6-letém období. Pokud 
záplavové území neexistuje, řeší tuto situaci § 66 odst. 5 vodního 
zákona. Možnosti zlepšení vzájemné komunikace povodňových 
orgánů jsou finančně dostupné, pouze je potřebné se vzájemně 
dohodnout na systému sdílení informací a zbytečně systém 
nezahlcovat opakujícími se informacemi. Systém by měl být 
nastaven např. na úrovni obce s rozšířenou působností nebo 
kraje, ale i s okolními obcemi (přívalové srážky, na stejném 
vodním toku). 

KÚ 
Jihomoravského 

kraje 
34589/2015-MZE_2 

Část dokumentu: II. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 
udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb požadujeme 
doplnit: Preferovat centrální čištění odpadních vod. Domovní ČOV a lokální čistírny 
povolovat pouze ve výjimečných případech u jednotlivých osamocených nemovitostí, 
pokud nebude technicky možné napojení na centrální ČOV. Nevymezovat v územním 
plánu obcí nové plochy řešené individuálními ČOV, lokálními ČOV a jímkami na 
vyvážení. 

neakceptováno 

Problematiku upravuje ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, podle kterého 
musí být stavby podle druhu a potřeby napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky 
přijatelné. Rovněž podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území v § 24b odst. 2, musí být žumpa 
nebo malá čistírna umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno 
výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou 
odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou 
čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny 
zajištěno ukončení jejich užívání. 



Svaz podnikatelů 
pro využití 

energetických 
zdrojů 

34602/2015-MZE_1 

Národní plán povodí Dunaje užívá pojem "RENATURACE VODNÍHO TOKU". Tento 
pojem vodní zákon, ani jiný právní předpis českého právního řádu nezná. Rovněž není 
zcela jasný a pregnantně popsaný obsah tohoto pojmu. Máme k používání tohoto 
nejasného pojmu s nejasným obsahem výhrady zásadního významu. Typ opatření 
samovolná a iniciovaná renaturace je v mnohých případech v přímém rozporu s vodním 
zákonem. 

akceptováno 

Renaturace je slovo cizího významu, české právní předpisy jej 
neobsahují ani obsahovat nemohou. Jedná se o odborný termín 
užívaný pro samovolné změny technicky upravených koryt 
vodních toků a niv. Technicky upravená koryta se zanášejí, 
zarůstají nebo jsou naopak vymílána, opevnění se rozpadá. 
Běžně probíhají tyto procesy, které označujeme pojmem 
samovolné renaturace, pozvolna, za povodní skokově. 
V návaznosti na uvedenou připomínku byl list opatření 
přejmenován dle terminologie vodního zákona. Renaturační 
procesy obsahuje vodní zákon v §47, odst. 2), písm. f) a h) - jsou 
to opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností 
vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků. Dalším typem 
opatření mohou být revitalizace – jednorázová opatření spojená 
s eliminací existující úpravy – vodního díla a nemalými finančními 
nároky (oproti renaturacím, které poskytují efekty sice 
dlouhodobě, leč prakticky zadarmo). Cestou k vypořádání se s 
existujícím vodním dílem, které přestalo plnit svůj účel a není 
žádoucí ani ve finančních možnostech správce udržovat jej v 
původním – zkolaudovaném stavu, je zrušení vodního díla nebo 
prohlášení vodního díla za zaniklé ze strany vodoprávního úřadu 
a odpis nepotřebného vodního díla z majetku správce. Jedná se o 
postup, který je již některými správci toků aplikován. Prohlášením 
majetku za nepotřebný, správce toku neporušuje ust. § 5 vodního 
zákona. Renaturační procesy mají oporu v evropské rámové 
směrnici o vodní politice (2000/60/ES). Implementace směrnice 
do vodního zákona definuje cíle ochrany vod, jako složky 
životního prostředí, ve smyslu zlepšování stavu všech vodních 
útvarů, ke kterému renaturační procesy jednoznačně přispívají. 

Svaz podnikatelů 
pro využití 

energetických 
zdrojů 

34602/2015-MZE_2 

V Národním plánu povodí Dunaje na Listu opatření "Zprůchodnění říční sítě" ID 
CZE212002, Typ opatření -Národní strategie se uvádí v návrhu opatření pod bodem 1) 
Novelizace legislativy s cílem - umožnit vodoprávním úřadům stanovit povinnost 
kontinuálního měření minimálního zůstatkového průtoku na menších vodních tocích pod 
vodními díly a pod odběry vody, a povinnost předložit naměřené údaje v případě kontroly 
- umožnit uložení povinnosti obnovit obousměrnou migrační prostupnost vodního toku 
vlastníkovi příčné překážky (např. vodoprávním úřadem na základě podnětu ČIŽP, OŽP 
či správce povodí/toku). Nesouhlasíme s tímto opatřením, domníváme se, že současné 
znění §36 odst. 2 poslední věta, je dostatečné k zajištění potřeb kontroly dodržování 
MZP. 

akceptováno 

LO Zprůchodnění říční sítě, byl upraven. Zmíněné body v dílčím 
opatření novelizace legislativy nejsou součástí upravené podoby 
LO. 

Město Rožnov 
pod Radhoštěm 

34691/2015-MZE_1 
Požadujeme doplnit do podkladů všech dokumentů (NPP Dunaje, PDP Moravy, PpZPR 
Dunaje) záplavové území Dolnopaseckého potoka, které je nutno zpracovat správcem 
toku - Lesy ČR s.p. 

akceptováno 
Vypořádáno v rámci připomínky PM074_2015_06_19 - 
033295/2015 adresované PDP MOV. 

Město Rožnov 
pod Radhoštěm 

34691/2015-MZE_2 
Požadujeme zrušit opatření MOV217009 tj. PPO na Tyršově nábřeží, neboť město od 
navrženého technického řešení ustoupilo. akceptováno 

Vypořádáno v rámci připomínky PM074_2015_06_19 - 
033295/2015 adresované PDP MOV. 

Město Rožnov 
pod Radhoštěm 

34691/2015-MZE_3 

Mezi opatření k ochraně před povodněmi navrhujeme důsledně realizovat pozemkové 
úpravy a agrotechnická opatření směrem k efektivnímu zadržování vody v krajině. 
Zamezit poškozování lesa těžkou technikou v důsledku zpřístupňování mýtní těžby. 

vysvětleno 

Opatření na podporu retence vody v krajině jsou na národní 
úrovni řešena v listech opatření Sucho a Znečištění ze 
zemědělství. Poškozování lesa v důsledku zpřístupňování mýtní 
těžby řeší lesní zákon 289/1995 Sb. 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_1 

Rybářské sdružení ČR obecně uvádí, že navrhovaná opatření v plánu povodí výrazně 
negativně zasahují do nabytých práv oprávněných k nakládání s vodami na rybnících -
rybníkářů a upřednostňují jeden veřejný zájem nad jiný veřejný zájem. Navrhovaná 
opatření Rybářské sdružení ČR odmítá. 

neakceptováno 

Připomínka má charakter konstatování, opatření navržená v NPP 
mají sloužit k dosažení cílů předepsaných České republice v RSV. 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_2 

Zejména odmítáme jakékoliv neodůvodněné požadavky na úpravu ustanovení § 39 odst. 
12 vodního zákona, a s ohledem na skutečnost, že uvedené ustanovení je v praxi 
využíváno a nejsou prokázány žádné konkrétní negativní dopady aplikace tohoto 
ustanovení do praxe. 

akceptováno 

Návrh na úpravu odst. 12 § 39 vodního zákona byl z listu opatření 
CZE216001 "Hospodaření na rybnících" odstraněn. 



Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_3 

Mezi navrhovanými opatřeními naprosto absentují jakákoliv opatření na podporu/zlepšení 
situace v rybníkářství. Zejména zde chybí identifikace a specifikace plošných a bodových 
zdrojů znečištění (organických látek) ve vztahu ke kvalitě povrchové vody přitékající do 
rybníků z povodí, včetně omezení vlivů z těchto zdrojů. Žádáme o zpracování návrhů 
konkrétních opatření na podporu/zlepšení situace v rybníkářství. 

vysvětleno 

Opatřením na snížení znečištění z bodových zdrojů znečištění se 
zabývají opatření navržená v PDP v kapitole VI.1.7, převzatá do 
kapitoly V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů. Na národní 
úrovni pak list opatření CZE210001 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_4 

Navrhovaný dokument dostatečně neřeší provázanost kvality zemědělského půdního 
fondu s problémy kvality vody v rybnících i vodních tocích. Komplexní environmentální 
problémy v krajině, jakými jsou např. zabahňování rybníků v důsledku půdních smyvů a 
eroze, řeší návrh plánu povodí pouze navrženými legislativními a dotačními opatřeními, 
jako např. v rámci ochranných vegetačních pásem. V dokumentu pak úplně chybí návrhy 
opatření na řešení problematiky degradace rybníků vlivem sedimentace, odbahňování v 
rámci sektoru zemědělství, navracení odtěžených sedimentů zpět na obhospodařované 
zemědělské plochy za finanční spoluúčasti zemědělců či státních subvencí, a udržení 
zásadních živin v jednotlivých mikro povodích. 

vysvětleno 

Opatření Znečištění ze Zemědělství má za cíl snížit vnos 
znečištění z difuzních zdrojů, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a 
snížit vodní erozi. Spolu s LO Sucho se také věnuje zvýšení 
retence vody v krajině a povodí. 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_5 

V předkládaném dokumentu je věnována pozornost pouze produkčním funkcím rybníků, 
bez jakéhokoliv akcentu na jejich mimoprodukční funkce (ekosystémové služby) a 
význam v krajině. Požadujeme proto doplnit vyhodnocení ekosystémových služeb 
rybníků, především v kontextu na jejich dočišťovací schopnost vč. návrhů opatření na 
finanční zhodnocení těchto služeb a celospolečenského uznání péče o rybniční fond. 

vysvětleno 

Neprodukční funkce chovných rybníků již byly v minulosti 
zkoumány a vyhodnocovány (např. "vyhodnocení funkcí a 
hospodaření v komerčních rybnících střední Evropy z hlediska 
životního prostředí a ekonomiky"). Dočišťovacím schopnostím 
rybníků (např. retencí živin, jejich významem, hodnocením a 
využitím) se ve svém výzkumu věnují pracovníci státního podniku 
Povodí Vltavy. 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_6 

Dále Rybářské sdružení ČR upozorňuje, že stále není dořešena otázka vyhlášky o 
rybníkářství ve smyslu ustanovení § 39 odst. 8 vodního zákona. Vyhlášku je však nutné 
připravovat v racionálních mezích a po diskuzi se všemi dotčenými subjekty najít 
potřebný kompromis. Rybářské sdružení ČR deklaruje, jako ostatně již v minulosti, 
ochotu se podílet na přípravě vyhlášky o rybníkářství. 

akceptováno 

NPP podporuje dopracování vyhlášky k odstavci 8 §39 vodního 
zákona v listu opatření CZE216001 "Hospodaření na rybnících". 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_7 

S návrhem opatření CZE216001, konkrétně návrhem na novelizaci § 39 odst. 12 vodního 
zákona, nesouhlasíme a požadujeme jeho vypuštění, resp. ponechání pouze návrhu na 
dopracování vyhlášky o rybníkářství k § 39 odst. 8 vodního zákona. 

akceptováno 

Návrh na úpravu odst. 12 § 39 vodního zákona byl z listu opatření 
CZE216001 "Hospodaření na rybnících" odstraněn. 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_8 

Důrazně se vymezujeme proti obecnému označování rybářského hospodaření na 
rybnících jako negativního faktoru ovlivňujícího jakost povrchových vod a požadujeme 
toto v textu národního plánu povodí Dunaje zohlednit. neakceptováno 

Vlivem intenzivního chovu ryb na kvalitu vody v tocích se zabýval 
mimo jiné projekt Identifikace antropogenních tlaků v české části 
mezinárodního povodí řeky Odry (VÚV TGM Ostrava, 2010). 
Výsledky projektu potvrzují jako značně rizikový faktor v případě 
velmi eutrofních rybníků možnost exportu fosforu do recipientu. 

Rybářské 
sdružení České 

republiky 
34732/2015-MZE_9 

Tab. V.2.c - Doplňková a dodatečná opatření navržená v části mezinárodní oblasti povodí 
Dunaje na území České republiky. Požadujeme ze souhrnu programu opatření k 
dosažení cílů v rámci doplňkových a dodatečných opatření navržená v části mezinárodní 
oblasti povodí Dunaje na území České republiky vypustit "Omezení vnosu znečištění z 
chovných rybníků", a to v obou kategoriích, jezero a řeka. 

neakceptováno 

Chovné rybníky jsou významným zdrojem znečištění zejména 
živinami. Opatření takto zaměřené je v NPP nutné. 

Svaz podnikatelů 
pro využití 

energetických 
zdrojů 

34870/2015-MZE 

Národní plány povodí Dunaje ve své kapitole V. 1.5 Souhrn opatření pro omezování 
odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek uvádí na str. 12 v 
odstavci čtvrtém předposlední věta "Pouze v individuálních případech může vodoprávní 
úřad nařízení vlády použít ke změně stávajících povolení k nakládání s vodami v souladu 
s ustanovením § 12 vodního zákona [LI]." Proti navržené formulaci podáváme 
připomínku, neboť se domníváme, že vládní nařízení nelze "použít" ke změně stávajících 
povolení k nakládání s vodami, ale pouze v případě dosažení cílů ochrany vod přijatých v 
plánu povodí v souladu s ust. § 12 odst. 3 písm. a) vodního zákona. Důvodem naší 
připomínky je předejití případně možným opačným výkladům a zneužití této formulace 
vodoprávními úřady. 

vysvětleno 

Vodoprávní úřad jedná v souladu s §12 vodního zákona, aby 
dosáhl cíle zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a 
silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého 
ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. V případě 
nutnosti změnit vydané povolení k nakládání s vodami pak 
vychází z NV k minimálním zůstatkovým průtokům. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_1 
Požadujeme, aby do dokumentu byly důsledně zapracovány stávající legislativní 
požadavky, tzn. zejména:§ 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. vysvětleno 

Plnění povinností vyplývajících z § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 
Sb. je v NPP zapracováno, např. v listu opatření CZE219001 
"Sucho a nedostatek vodních zdrojů". 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_10 

Str. 25 až 29 - kapitola 6. Seznam zkratek, upozorňujeme, že se pro odlišné pojmy 
používá stejných zkratek, např. NP je národní památka i národní park, PP je přírodní 
památka i přírodní park, PR je přírodní rezervace i průmysl ostatní. Používání stejných 
zkratek pro odlišné pojmy nelze považovat za vhodné. Doporučujeme odlišit. 

akceptováno 

Seznam zkratek byl upraven. 



Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_11 
Str. 7 - kapitola 1.1, podkapitola Využití území - Tab. I.1.5 - Přehled využití území vychází 
z dat CORINE LandCover 2006, požadujeme použít aktualizovaná data, pokud jsou k 
dispozici. 

akceptováno 
Tabulka I. 1.5 byla upravena podle verze Corine 2012. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_12 

Str. 16 - kapitola I.4 Chráněné oblasti - Tab. I.4.b - Chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod - upozorňujeme, že není zřejmé, jaký "ukazatel" je uveden ve sloupci "Poznámka". 
Např. u CHOPAV č. 215, tzn. Severočeská křída, dle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 
85/1981 Sb. tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod, ale 
v poznámce je uvedeno pouze "povrchové vody". V textu není nikde uvedeno, co je 
myšleno "Typ 1" ani "Typ 2". Požadujeme doplnit o vysvětlivky sloupce "Poznámka". 

akceptováno 

Tabulka byla upravena. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_13 

Str. 3 - kapitola II.1.1 Bodové zdroje znečištění - v souladu s tvrzením "Bodové zdroje 
znečištění představují významný vliv na jakost vod.", upozorňujeme a požadujeme 
doplnit, že bodovými zdroji jsou i: výusti dešťových oddělovačů, výusti oddílných 
dešťových kanalizací, výusti systémů odvádějící srážkové vody z pozemních komunikací 

akceptováno 

Text kapitoly II.1.1 „Bodové zdroje znečištění představují 
významný vliv na jakost vod. Můžeme je, podle původu odpadních 
vod rozdělit na vypouštění z kanalizací pro veřejnou potřebu 
(komunální), průmyslové, ze zemědělství a na vypouštění ostatní 
(energetika, těžební činnost a jiné).“ byl upraven na „Bodové 
zdroje znečištění představují významný vliv na jakost vod. 
Můžeme je, podle původu odpadních vod rozdělit na vypouštění z 
kanalizací pro veřejnou potřebu (komunální), průmyslové, ze 
zemědělství a na vypouštění ostatní (energetika, těžební činnost, 
dešťové oddělovače, systémy odvádějící srážkové vody z 
pozemních komunikací a jiné).“ 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_14 

Str. 3 - kapitola II.1.1. Bodové zdroje znečištění - není zřejmé, zda uvedená hodnota 2 
817, udávající počet evidovaných vypouštění odpadních vod zahrnuje také vypouštění z 
jednotlivých dešťových oddělovačů na kanalizačních systémech. Požadujeme upřesnit a 
doplnit. 

akceptováno 

Kapitola II.1.1. byla doplněna o následující větu: Za evidované 
bodové zdroje znečištění byla považována vypouštění zahrnutá 
ve vodohospodářské bilanci (dále jen „VHB“). 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_15 

Str. 4 - kapitola II.1.1. Bodové zdroje znečištění - upozorňujeme, že v uvedených 
podkladech použitých pro identifikaci významných bodových zdrojů znečištění nejsou 
zahrnuty kvantitativní ani kvalitativní údaje vod vypouštěných skrze dešťové oddělovače 
ani výusti oddílných dešťových kanalizací. Požadujeme doplnit informaci o této 
skutečnosti, např. i v komentáři k Tab. II.1.1a, Tab. II.1.1b, Tab. II.1.1c, neboť mohou mít 
podstatný vliv na výsledky hodnocení jednotlivých vlivů. 

akceptováno 

Kapitola II.1.1. byla doplněna o následující větu: Za evidované 
bodové zdroje znečištění byla považována vypouštění zahrnutá 
ve vodohospodářské bilanci (dále jen „VHB“). Problematika 
evidence dešťových oddělovačů bude umíněna v rámci kapitoly 
IV.2 - bude doplněn cíl "Zavést evidenci dešťových oddělovačů na 
stokových sítích". 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_16 

Str. 4 - kapitola II.1.1. Bodové zdroje znečištění - upozorňujeme, že v souvislosti s 
vyjmenovanými ukazateli pro určení významnosti, tzn. celkový fosfor, BSK5, amoniakální 
dusík, dusičnanový dusík a některé prioritní látky, je vhodné doplnit i ukazatel NL, 
nerozpuštěné látky, neboť jsou zpravidla na jemné částice vázány i další polutanty, např. 
těžké kovy. Ukazatel je podstatný zejména v oblastech využívání vodních zdrojů pro 
zásobování pitnou vodou, viz Tabulka č. 10 ve IV. části dokumentu na str. 7. Ukazatel 
nerozpuštěné látky je uveden i ve směrném seznamu hlavních znečišťujících látek v 
Tabulka č. 1 Přílohy č. 8 vyhlášky č. 98/2011 Sb. v platném znění. Z těchto důvodů 
požadujeme doplnit. 

neakceptováno 

Nerozpuštěné látky nepatří mezi hodnocené fyzikálně–chemické 
ukazatele, proto nevstupují do hodnocení významnosti vlivů. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_17 

Str. 5 - kapitola II.1.1. Bodové zdroje znečištění - podkapitola Jakost vypouštěných vod - 
upozorňujeme, že tvrzení "V naprosté většině případů jsou odpadní vody z přímého a 
nepřímého vypouštění upravovány na čistírně odpadních vod…" nezohledňuje realitu, 
neboť převážná většina kanalizačních systémů v rámci České republiky je koncipována 
jako jednotný systém, a z těchto důvodů jsou na tomto systému realizovány i dešťové 
oddělovače. Odlehčované vody nejsou ve většině případů žádným způsobem, ani 
mechanicky předčištěny! Požadujeme doplnit a zohlednit tuto realitu. 

akceptováno 

Zmíněný text byl upraven: "V naprosté většině případů jsou 
odpadní vody z přímého a nepřímého vypouštění odváděny na 
čistírny odpadních vod  
a vypouštěny v souladu s platným vodoprávním povolením. 



Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_18 

Str. 16 - kapitola II.1.6.3. Odběry a regulace odtoku vody - v souvislosti s tvrzením, že 
"Určujícími vlivy, které determinují změny v potřebách pro řízení odtoku, jsou rozvojové 
aktivity a očekávané dopady klimatické změny.", požadujeme, aby byl do dokumentu 
zapracován požadavek na hospodaření s dešťovými vodami nejen v urbanizovaných 
územích, ale např. i při rekonstrukcích či výstavbách nových úseků komunikací, zcela v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, a v rámci zpracování 
projektových dokumentací byly aplikovány příslušné normy, tzn. TNV 75 9011 a ČSN 75 
9010. 

akceptováno 

Upravený list opatření CZE219001 "Sucho a nedostatek vodních 
zdrojů" obsahuje opatření na snižování dešťového odtoku 
z dopravních staveb i urbanizovaných území, a zmínku o existenci 
uváděných norem a možnosti jejích využití. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_19 

Str. 19 - kapitola II.2.1. Bodové zdroje znečištění - předpokládáme, že u tvrzení 
"Vypouštění splaškových vod z individuální zástavby do podzemních vod jsou nově 
povolována, …", chybí slovo "předčištěných" před slovem "splaškových". Doporučujeme 
doplnit, neboť v tomto znění je v rozporu s platnou legislativou. 

akceptováno 

Text byl opraven. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_2 

Požadujeme, aby do dokumentu byly důsledně zapracovány stávající legislativní 
požadavky, tzn. zejména: požadavky uvedené v Koncepci řešení problematiky ochrany 
před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření 
schválené usnesením vlády České republiky dne 10. listopadu 2010 č. 799. 

neakceptováno 

Obsah NPP v souladu s vyhláškou 24/2011 Sb. pouze zavádí 
rámcové cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní v kapitole 
IV.5. Návrh opatření pro ochranu před povodněmi je součástí 
PDP a PPZPR. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_20 
Upozorňujeme, že v kapitole III.1. Programy monitoringu povrchových vod chybí alespoň 
základní popis stávajícího kvantitativního monitoringu povrchových vod kategorie řeka. 
Požadujeme doplnit. 

akceptováno 
Text kapitoly III.1 byl doplněn. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_21 

Str. 22 - kapitola III.6.1. Stav území vyhrazených pro odběry - s ohledem na avizované 
neplnění povinností provozovatelů vodovodů, kdy chybí velká část předepsaných 
sledovaných ukazatelů a není dodržována ani četnost, požadujeme, aby v rámci 
dokumentu, resp. návrhových opatření typu C, viz definice v části dokumentu V. Souhrn 
programu opatření k dosažení cílů na str. 3, bylo požadováno provádění důsledné 
kontroly příslušnými orgány státní správy včetně případného sankcionování 
provozovatelů neplnících své povinnosti. 

vysvětleno 

Možnost udílet sankce je obsažena v platné legislativě (§33 a §34 
zákona č. 274/2001 Sb). NPP byl doplněn o list opatření 
CZE216002 "Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu". 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_22 

Str. 8 - kapitola IV.1.4. Nadregionální strategie k dosažení cílů ochrany vod jako složky 
životního prostředí - podkapitola 2) Snížení významného látkového zatížení živinami a 
znečišťujícími látkami - upozorňujeme, že ve stávajících legislativních předpisech chybí 
podrobnější vymezující podmínky pro funkci dešťových oddělovačů na stokové síti i v 
rámci ČOV. "Podmínky" uvedené v § 38 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění i 
v § 18 odst. 3 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění jsou z hlediska ochrany 
povrchových vod nedostatečně specifikované. Požadujeme doplnit o návrh řešení. 

neakceptováno 

Připomínka není dostatečně konkrétní. Ochrana povrchových vod 
je v citovaných ustanoveních dostatečně řešena. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_23 

Str. 8 - kapitola IV.1.4. Nadregionální strategie k dosažení cílů ochrany vod jako složky 
životního prostředí - podkapitola 2) Snížení významného látkového zatížení živinami a 
znečišťujícími látkami - upozorňujeme, že strategie pro snížení vnosu živin v bodě 
"vyřešit eliminaci znečištění ze zbývajících bodových zdrojů znečištění, zejména 
realizacemi ČOV v malých obcích" může být v malých obcích s roztroušenou zástavbou 
neekologická, neekonomická, a z hlediska výše stočného pro zajištění 
samofinancovatelnosti neúnosná. Decentrální řešení, při zajištění řádného provozu 
jednotlivých předčisticích zařízeních, může být v mnoha případech výrazně vhodnější. 
Požadujeme doplnit a upřesnit, na základě jakých kritérií má být posuzována vhodnost 
centrálního a decentrálního způsobu řešení odpadních vod. Např. na základě max. výše 
investičních prostředků na 1 EO, max. výše stočného, apod. 

vysvětleno 

V kapitole IV.2 byl doplněn rámcový cíl: „Zvyšovat počet obyvatel 
připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu tam, kde je to 
technicky a ekonomicky vhodné“. Koncepce odkanalizování a 
čištění odpadních vod na daném území je zahrnuta do plánů 
rozvoje vodovodů a kanalizací, přičemž daná řešení musí být 
navrhována a posuzována vždy z hlediska optimálního řešení z 
hlediska technického, kvalitativního a ekonomického s ohledem 
na udržitelnost vodohospodářské infrastruktury. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_24 

Str. 13 - kapitola IV.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 
udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb - v podkapitole V 
okruhu rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury požadujeme doplnit jednotlivé 
odrážky následovně: "Zvyšovat počet obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné.", "Zabezpečit potřebné finanční 
prostředky pro vodní hospodářství diverzifikací finančních zdrojů účinným uplatněním 
principu "uživatel platí" a "znečišťovatel platí" za nakládání s vodami, využíváním vodních 
zdrojů.", "Zajistit pokračování investičních podpor pro rozvíjení vodohospodářské 
infrastruktury vodovodů a kanalizací s akcentem na malé obce, avšak pouze tam, kde je 
to technicky a ekonomicky vhodné. Tam, kde se prokáže nevýhodnost centrálního 
systému, bude podporován decentrální systém čištění odpadních vod.", "Srážkové vody 
budou v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a dalšími právními 
předpisy řešeny dle TNV 75 9011 a ČSN 75 9010." 

akceptováno 

Kapitola IV.2 byla upravena podle připomínky. 



Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_25 

Str. 13 a 14 - kapitola IV.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 
udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb - v podkapitole V 
okruhu zlepšování kvality a zabezpečenosti vodohospodářských služeb požadujeme 
doplnit následující cíle: "Snižovat množství srážkových vod odváděných jednotnou i 
oddílnou dešťovou kanalizací.", "Snižovat množství odváděných balastních vod, resp. 
podzemních vod infiltrujících do stokových systémů, odváděných jednotnou, oddílnou 
splaškovou i dešťovou kanalizací minimálně do úrovně ekonomicky odůvodnitelných 
finančních nákladů." 

akceptováno 

kapitola IV.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními 
vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění 
vodohospodářských služeb - v podkapitole V okruhu zlepšování 
kvality a zabezpečenosti vodohospodářských služeb byly 
doplněny 2 cíle v souladu s připomínkou a opatřeními navrženými 
v listu opatření CZE219001 "Sucho a nedostatek vodních zdrojů". 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_26 

Str. 14 - kapitola IV.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 
udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb - v podkapitole V 
okruhu uplatňování principu návratnosti nákladů vodohospodářských služeb požadujeme 
doplnit jednotlivé odrážky následovně: "Zabezpečit potřebné finanční prostředky pro 
vodní hospodářství diverzifikací finančních zdrojů účinným uplatněním principu "uživatel 
platí" a "znečišťovatel platí" za nakládání s vodami, využíváním vodních zdrojů a za 
ochranu před povodněmi a suchem.", "Vytvářet podmínky pro zajištění trvalé udržitelnosti 
investic obnovou podle racionálních plánů financování obnovy za podmínek sociálně 
přijatelné ceny pro vodné a ceny pro stočné a zajistit pokračování investičních podpor pro 
rozvíjení vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací s akcentem na malé 
obce za předpokladu, že bude prokázána výhodnost centrálního systému zásobování 
pitnou vodou či odvádění a čištění odpadních vod." 

akceptováno 

Kapitola IV.2 byla upravena podle připomínky. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_27 

Str. 14 - kapitola IV.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 
udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb - v podkapitole V 
okruhu plánování v oblasti vod a koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací požadujeme 
doplnit následující cíle: "Zavést evidenci dešťových oddělovačů na stokových sítích a 
zpracovat strategii kontroly plnění podmínek stanovených v rozhodnutí vodoprávního 
úřadu.", "Zavést evidenci vyústění oddílných dešťových kanalizací a zpracovat strategii 
kontroly plnění podmínek stanovených v rozhodnutí vodoprávního úřadu." 

akceptováno 

V odkazované kapitole byl doplněn cíl "Zavést evidenci dešťových 
oddělovačů na stokových sítích". Kontrola plnění podmínek 
stanovených v rozhodnutí vodoprávního úřadu probíhá v rámci 
vodoprávního dozoru dle zákona č. 254/2001 Sb. Evidence 
vyústění oddílných dešťových kanalizací je vedena v rámci 
vodoprávní evidence. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_28 
Str. 15 - kapitola IV.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability 
- v podkapitole Rámcové cíle požadujeme doplnit cíl a) následovně: "a) zajištění ochrany 
vodních poměrů v krajině i v urbanizovaných územích," 

akceptováno 
Rámcový cíl "zajištění ochrany vodních poměrů v krajině" byl 
upraven na "zajištění ochrany vodních poměrů v krajině, včetně 
urbanizovaných území". 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_29 

Str. 15 - kapitola IV.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability 
- v podkapitole Rámcové cíle upozorňujeme, že bod "i) zajištění ochrany a obnova 
trvalých porostů na březích vodních toků a rybníků v šíři minimálně 3 m od břehové čáry." 
je částečně v rozporu s ustanovením § 47 odst. 5 a § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 
254/2001 Sb. v platném znění. Návrh hodnoty minimálně 3 m od břehové čáry bez 
zohlednění významnosti vodního toku, ale především místních podmínek je nekoncepční. 
Doporučujeme upravit a specifikovat podrobněji a uvést do souladu s návrhy opatření v 
ID CZE208002 Znečištění ze zemědělství. 

akceptováno 

Text byl upraven. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_3 

Požadujeme, aby do dokumentu byly důsledně zapracovány stávající legislativní 
požadavky, tzn. zejména: požadavky uvedené v Koncepci vodohospodářské politiky 
Ministerstva zemědělství do r. 2015 schválené usnesením vlády České republiky dne 14. 
prosince 2011 č. 927. 

neakceptováno 

Připomínka není dostatečně konkrétní, aby na ní bylo možné 
reagovat úpravou NPP. Není zřejmé, jaké části Koncepce 
vodohospodářské politiky NPP podle připomínkujícího 
nezohledňuje. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_30 

Str. 15 - kapitola IV.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability 
- v podkapitole Konkrétní cíle požadujeme doplnit cíl bodu V oblasti plánování: "Pořízení 
generelu odvodnění u obcí s více než 5 000 obyvateli bude povinným územně 
plánovacím podkladem pro zpracování územního plánu obce. U obcí s menším počtem 
obyvatelem bude povinným územně plánovacím podkladem pro zpracování územního 
plánu obce alespoň základní studie odtokových poměrů." 

vysvětleno 

Generelům odvodnění se věnuje dílčí opatření v LO Sucho. 
Povinnost pořízení generelu odvodnění u obcí s více než 5000 
obyvateli není potřebné stanovit, neboť materiál je již zpravidla 
zpracován pro dotčená území. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_31 

Str. 18 - kapitola IV.5. Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha - 
doporučujeme upravit a doplnit úvodní část textu následovně: "Dále je třeba postupně 
snižovat množství odváděných dešťových vod ze zpevněných ploch, podporovat jejich 
výpar, retenci a vsakování přirozenou cestou. S tím souvisí i snižování zpevněných ploch 
v zastavěných územích využitím polopropustných materiálů. Podrobnosti k návrhu 
jednotlivých opatření lze nalézt v TNV 75 9010 (volně dostupná na webových stránkách 
MZe) a ČSN 75 9010. Uvedená opatření jsou jednoznačně podporována v § 5 odst. 3 
zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění." 

akceptováno 

Upravený LO Sucho obsahuje opatření na snižování dešťového 
odtoku z dopravních staveb i urbanizovaných území. Text kapitoly 
byl upraven podle připomínky. 



Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_32 

Str. 20 - kapitola IV.5. Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha - podkapitola 
Rámcové cíle ke snížení nepříznivých účinků sucha - požadujeme doplnit bod e) 
následovně: "uplatňovat důsledně v generelech odvodnění urbanizovaných území i v 
územním plánování a ve všech typech jednotlivých územních a stavebních řízení 
koncepci nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé 
užívání" 

akceptováno 

Bod e) Rámcových cílů ke snížení nepříznivých účinků sucha v 
kapitole IV.5 byl upraven v souladu s navrženou formulací. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_33 

Str. 3 - úvodní kapitola - doporučujeme, aby byly jednoznačně a přehledně stanoveny 
doporučení pro typ opatření typu C v rámci národních plánů povodí, tzn. opatření 
celostátní působnosti, zejména návrhy na změny právních předpisů, např. v jednom 
přehledném listu opatření. Tento typ opatření považujeme za jeden z nejzásadnějších pro 
"ochranu a podstatné zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a ekosystémů 
vázaných na vodní prostředí, pro jejich ochranu před poškozováním a pro dlouhodobé 
zabezpečení udržitelného využívání vodních zdrojů" v souladu s RSV. 

neakceptováno 

Opatření celostátní působnosti navržená v listech opatření typu C 
jsou řešena v jednotlivých opatřeních tematicky. Shrnutí všech 
návrhů na úpravu legislativy do jednoho listu opatření by nebylo 
účelné. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_34 

Str. 9 - kapitola V.1.2 Souhrn opatření k aplikaci principu "znečišťovatel platí" - oproti 
konstatování "Opatření k vyhodnocení účinnosti současného systému poplatků byla 
provedena v rámci novelizace vodního zákona [L1] v roce 2010.", upozorňujeme a 
požadujeme, aby byla pozornost věnována také dešťovým oddělovačům a oddílným 
dešťovým kanalizacím. Opětovně upozorňujeme na znění § 20 odst. 6 zákona č. 
274/2001 Sb. v platném znění, který je v přímém rozporu s principem "znečišťovatel platí" 
a "uživatel platí". vysvětleno 

Do kapitoly IV.2 byl doplněn cíl "Zavést evidenci dešťových 
oddělovačů na stokových sítích". V rámci procesu přípravy novely 
zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 275/2013 Sb. byla řešena i 
možnost odstranění uvedené výjimky. Ústavností takové výjimky 
se zabývaly Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. Oba soudy 
neshledaly výjimky jako protiústavní 
a shodly se v jejich racionálním odůvodnění. Po vyčíslení 
ekonomických dopadů na dotčené subjekty bylo navrženo a 
následně schváleno ponechat dosavadní výjimky z platby za 
odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 
podle současné právní úpravy s minimální úpravou (zrušení pro 
skupinu podnikatelů, která využívá nebo bude využívat pevná 
zařízení v drážní dopravě ke komerčním účelům). 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_35 

Str. 13 - kapitola V.1.7 Souhrn opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - opětovně 
upozorňujeme na problematiku dešťových oddělovačů na stokových sítích a požadujeme 
vyžadovat zavedení systému evidence, povolení a zpracovat strategii kontroly plnění 
podmínek. 

vysvětleno 

viz připomínka 34981/2015-MZE_27 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_36 

Str. 13 - kapitola V.1.7 Souhrn opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření snižujících ke snižování rozsahu mísících zón - upozorňujeme, že 
tvrzení "Odvádění srážkových vod a jejich následná likvidace podléhá povinnému 
poplatku podle § 20 ZVaK [L22]." nebere v potaz § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v 
platném znění. Požadujeme zohlednit a zapracovat tuto skutečnost, popř. navrhnout 
zrušení této výjimky, která osvobozuje určitý druh producentů srážkových vod od platby 
stočného za produkované srážkové vody a žádným způsobem je nemotivuje ke změně 
nakládání se srážkovými vodami. 

vysvětleno 

V rámci procesu přípravy novely zákona č. 274/2001 Sb. 
zákonem č. 275/2013 Sb. byla řešena i možnost odstranění 
uvedené výjimky. Ústavností takové výjimky se zabývaly Nejvyšší 
správní soud a Ústavní soud. Oba soudy neshledaly výjimky jako 
protiústavní a shodly se v jejich racionálním odůvodnění. Po 
vyčíslení ekonomických dopadů na dotčené subjekty bylo 
navrženo a následně schváleno ponechat dosavadní výjimky z 
platby za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou 
potřebu podle současné právní úpravy s minimální úpravou 
(zrušení pro skupinu podnikatelů, která využívá nebo bude 
využívat pevná zařízení v drážní dopravě ke komerčním účelům). 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_37 

Str. 14 - kapitola V.1.7 Souhrn opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření snižujících ke snižování rozsahu mísících zón - upozorňujeme, že 
tvrzení "Jelikož jsou opatření v aglomeracích již realizována, je třeba se nyní zaměřit na 
zdroje komunálních odpadních vod pod 2 000 EO a v aglomeracích nad 2 000 EO na 
srážkové vody z dešťových oddělovačů, které mohou být významným zdrojem 
znečištění." je nepřesné. Významným zdrojem mohou být dešťové oddělovače i v 
aglomeracích pod 2 000 EO. Podstatným zdrojem znečištění, zejména v některých 
specifických ukazatelích, a zdrojem hydraulického stresu ve vodním toku, však mohou 
být i výusti oddílných dešťových kanalizací. Požadujeme zohlednit a zapracovat tyto 
skutečnosti. 

akceptováno 

Věta "Jelikož jsou opatření v aglomeracích již zrealizována, je 
třeba se nyní zaměřit na zdroje komunálních odpadních vod pod 2 
000 EO a v aglomeracích nad 2000 EO na srážkové vody z 
dešťových oddělovačů, které mohou být významným zdrojem 
znečištění." byla nahrazena větou "Jelikož jsou opatření v 
aglomeracích již zrealizována, je třeba se nyní zaměřit na zdroje 
komunálních odpadních vod pod 2 000 EO a v aglomeracích na 
srážkové vody z dešťových oddělovačů a výusti oddílných 
dešťových kanalizací, které mohou být významným zdrojem 
znečištění." 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_38 

Str. 23 - kapitola V.1.16 Souhrn opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání 
vody a pro zajištění vodohospodářských služeb - s ohledem na tvrzení "S ohledem na 
potencionální dopady klimatické změny a možný nedostatek vody pro různá hospodářská 
odvětví je nutné přinejmenším optimalizovat a racionalizovat využívání vod." 

neakceptováno 

viz připomínka 34981/2015-MZE_36 



požadujeme, aby byl zapracován návrh na zrušení § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v 
platném znění. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_39 
Str. 26 a další - kapitola V.2.1 Povrchové vody - požadujeme aby v rámci "Navržených 
doplňkových opatření typu C bylo doplněno: u ID CZE210001 bylo v komentářích 
doplněno, že se jedná o opatření požadované "v bezdeštných obdobích i za deště, 

neakceptováno 
Opatření nejsou podmíněna meteorologickou situací, není proto 
nutné stanovovat jejich výčet. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_4 

Požadujeme, aby do dokumentu byly důsledně zapracovány stávající legislativní 
požadavky, tzn. zejména: opatření uvedené v závěrečné souhrnné zprávě Vyhodnocení 
povodně v červnu 2013 schválené usnesením vlády České republiky dne 14. července 
2014 č. 570. 

neakceptováno 

NPP neobsahuje v souladu s vyhláškou č. 24/2011 Sb. návrhy 
protipovodňových opatření. Připomínka není dostatečně konkrétní 
a není jasné, jakým způsobem požaduje připomínkující upravit 
návrh NPP. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_40 

Str. 26 a další - kapitola V.2.1 Povrchové vody - požadujeme aby v rámci "Navržených 
doplňkových opatření typu C bylo doplněno: v rámci základního opatření "ZO-Zn 
Opatření k aplikaci principu "znečišťovatel platí"", ale i listu opatření CZE219001 bylo 
navrženo zrušení § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, 

neakceptováno 

viz připomínka 34981/2015-MZE_36 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_41 

Str. 26 a další - kapitola V.2.1 Povrchové vody - požadujeme aby v rámci "Navržených 
doplňkových opatření typu C bylo doplněno: v rámci základního opatření "ZO-Bz 
Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů …" bylo navrženo: 
zavedení evidence dešťových oddělovačů na stokových sítích a zpracování strategie 
kontroly plnění podmínek stanovených v rozhodnutí vodoprávního úřadu, zavedení 
evidence vyústění oddílných dešťových kanalizací a zpracovat strategii kontroly plnění 
podmínek stanovených v rozhodnutí vodoprávního úřadu. 

vysvětleno 

Zavedení evidence dešťových oddělovačů bylo doplněno jako cíl 
do kapitoly IV.2. Kontrola plnění podmínek stanovených v 
rozhodnutí vodoprávního úřadu probíhá v rámci vodoprávního 
dozoru dle zákona č. 254/2001 Sb. Evidence vyústění oddílných 
dešťových kanalizací je vedena v rámci vodoprávní evidence. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_42 

Str. 26 a další - kapitola V.2.1 Povrchové vody - požadujeme aby v rámci "Navržených 
doplňkových opatření typu C bylo doplněno: v rámci řady základních opatření, zejména 
CZE215001 a CZE219001, požadovat: pořízení generelu odvodnění u obcí s více než 5 
000 obyvateli bude povinným územně plánovacím podkladem pro zpracování územního 
plánu obce. U obcí s menším počtem obyvatelem bude povinným územně plánovacím 
podkladem pro zpracování územního plánu obce alespoň základní studie odtokových 
poměrů 

vysvětleno 

viz připomínka 34981/2015-MZE_30 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_43 

Str. X - List opatření ID CZE207001 Drobní znečišťovatelé a obce do 500 EO - 
upozorňujeme, že tvrzení "Pro umožnění tohoto postupu bude novelizována Příloha č. 7 
k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., Tabulka 1, kde základem bude slovní popis technologií, 
což umožní volnější rozhodování vodoprávních úřadů při stanovení limitů s ohledem ke 
konkrétním podmínkám." neodráží realitu. Naopak lze předem považovat tento návrh v 
řadě případů za kontraproduktivní z hlediska ochrany vod. Požadujeme upravit. 

akceptováno 

List opatření obce do 500 EO byl z NPP odstraněn. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_44 

Str. X - List opatření ID CZE208002 Znečištění ze zemědělství - upozorňujeme, že 
návrhy volby šířky ochranného pásma jsou uvažovány od 2 m, což je v rozporu s 
požadavkem na str. 14 kapitoly IV.3, kde je požadována šíře minimálně 3 m. 
Doporučujeme upravit. 

akceptováno 

LO Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního 
prostředí byl upraven s ohledem na připomínku. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_45 

Str. X - List opatření ID CZE215001 Krajinné plánování - upozorňujeme, že ve větě 
"Druhá dimenze, objektová - se týká zvýšení retence vody u každého stavebního objektu 
či parcely a zpomalení odparu vody (vhodným managementem dešťové vody, návrhem 
"zelených" střech, atd.", má být zřejmě slovo "odtoku". Doporučujeme zvážit opravu. Dále 
v rámci tohoto opatření požadujeme doplnit následující bod do odstavce "Podpora 
retenční schopnosti povodí: " důsledné uplatňování principů hospodaření se srážkovými 
vodami v urbanizovaném území i při rekonstrukci, nové výstavbě liniových staveb, 
zejména komunikací, v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a s 
příslušnými normami -TNV 75 9011 a ČSN 75 9010 

neakceptováno 

Opatření Krajinné plánování bylo z NPP vyřazeno. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_46 

str. 8 - kapitola VI.2.5. Vodné a stočné (cena za dodávku pitné vody a odvádění 
odpadních vod) - upozorňujeme na § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, 
který osvobozuje určitý druh producentů srážkových vod od platby stočného za 
produkované srážkové vody a je tím porušen princip "znečišťovatel platí". Požadujeme 
důsledně aplikovat princip "znečišťovatel platí" a tuto skutečnost zapracovat do 
dokumentu návrhem na zrušení této výjimky. 

vysvětleno 

Údaje obsažené v kapitole VI.2.5 shrnují reálné údaje roku 2012 a 
vycházejí tedy ze  stavu reflektujícího relevantní právní předpisy. 
Návrh byl doplněn do části VI.5. Zrušení výjimky viz připomínka 
34981/2015-MZE_36. 



Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_47 

str. 9 - kapitola VI.2.5. Vodné a stočné (cena za dodávku pitné vody a odvádění 
odpadních vod) - upozorňujeme, že uvedený podíl výdajů za vodné a stočné k čistému 
příjmu domácnosti stanovený na 1,35 % je vztažen na 2 člennou domácnost. Tzn. V 
případě, že je v zájmu České republiky zachování stávajícího počtu obyvatel, je již 
sociálně únosná hranice překročena. 

vysvětleno 

Uvedená hodnota odpovídá průměrnému počtu členů domácností 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_48 

Str. 14 - kapitola VI.4. Návratnost nákladů za vodohospodářské služby - upozorňujeme 
na Návrh koncepčního řešení regulace ve vodárenství schválené Usnesením vlády ČR 
dne 9. února 2015 č. 86. Požadujeme zapracovat výsledky dílčích úkolů tohoto Usnesení 
do dokumentu, zejména bodu 8. dle přílohy Usnesení, tzn. "Zpracování analýzy sociální 
únosnosti aktuálních reálných cen vodného a stočného a jejich dopady na výdaje 
jednotlivých skupin domácností, včetně návrhu případné úpravy pravidel regulace cen". 

neakceptováno 

Analýza sociální únosnosti aktuálních reálných cen vodného a 
stočného ve smyslu usnesení vlády č. 86 z 9. února 2015 má být 
zpracována v termínu 12/2015, takže její výsledky nelze v 
současnosti zapracovat do návrhu plánu. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_49 

Str. 17 a 18 - kapitola VI.4.2.4. Závěry a zhodnocení analýzy návratnosti nákladů za 
vodohospodářské služby - zásadně nesouhlasíme s tvrzením v následujících bodech: 
Bod 1. "V sektoru zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod (sektor 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu) je na úseku provozování vodohospodářské 
infrastruktury včetně její údržby v zásadě uplatněn princip "uživatel platí" a "znečišťovatel 
platí" s cílem zajistit přiměřené pobídky uživatelům vody tak, aby vodní zdroje byly 
využívány efektivně a tento přístup přispěl k dosažení a udržení dobrého stavu vod." 
Upozorňujeme na § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, který osvobozuje 
určitý druh producentů srážkových vod od platby stočného za produkované srážkové 
vody. Dále upozorňujeme na neřešenou problematiku dešťových oddělovačů a oddílných 
dešťových kanalizací. Upozorňujeme, že dle Koncepce vodohospodářské politiky 
Ministerstva zemědělství do r. 2015, např. úkol F. 1, se mimo jiné mělo prověřit ošetření 
problematiky odvádění srážkových vod oddílnými kanalizacemi, s termínem do konce 
února 2013. Doposud z tohoto úkolu není relevantní výstup. Požadujeme tyto skutečnosti 
zohlednit. 

vysvětleno 

Dešťové oddělovače na stokových sítích jsou v rámci NPP řešeny 
doplněním cíle na zavedení jejich evidence do kapitoly IV.2. 
Evidence oddílných dešťových kanalizací je vedena v rámci 
vodoprávní evidence. V rámci procesu přípravy novely zákona č. 
274/2001 Sb. zákonem č. 275/2013 Sb. byla řešena možnost 
odstranění uvedené výjimky (odst. 6 § 20 zákona č. 274/2001 
Sb.). Ústavností takové výjimky se zabývaly Nejvyšší správní 
soud a Ústavní soud. Oba soudy neshledaly výjimky jako 
protiústavní a shodly se v jejich racionálním odůvodnění. Po 
vyčíslení ekonomických dopadů na dotčené subjekty bylo 
navrženo a následně schváleno ponechat dosavadní výjimky z 
platby za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou 
potřebu podle současné právní úpravy s minimální úpravou 
(zrušení pro skupinu podnikatelů, která využívá nebo bude 
využívat pevná zařízení v drážní dopravě ke komerčním účelům). 
Ošetření problematiky odvádění srážkových vod oddílnými 
kanalizacemi bylo v rámci úkolu F. 1 Koncepce vodohospodářské 
politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 prověřeno v rámci 
přípravy výše uvedené novely zákona č. 274/2001 Sb. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_5 

Požadujeme, aby do dokumentu byly důsledně zapracovány stávající legislativní 
požadavky, tzn. zejména: požadavky uvedené v Návrhu koncepčního řešení regulace ve 
vodárenství schválené Usnesením vlády ČR dne 9. února 2015 č. 86. vysvětleno 

Návrh koncepčního řešení regulace ve vodárenství je dokument, 
který sám zavádí jednotlivé úkoly, gestory i termíny. Není proto 
nutné aby tyto úkoly byly znovu uváděny v NPP. Úkoly související 
s obsahem NPP mají navíc termín dokončení uveden dříve, než 
NPP vstoupí v platnost. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_50 

Str. 17 a 18 - kapitola VI.4.2.4. Závěry a zhodnocení analýzy návratnosti nákladů za 
vodohospodářské služby - zásadně nesouhlasíme s tvrzením v následujících bodech: 
Bod 2. Upozorňujeme, že "přiměřený zisk provozovatelů" není žádným právním 
předpisem definován. Požadujeme tuto skutečnost zohlednit. 

vysvětleno 

Text bodu 2. odpovídá relevantním aktuálním právním předpisům, 
mimo zmíněné vyhlášky i výměru MF č. 01/2015 ze 26.11.2014 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_51 

Str. 17 a 18 - kapitola VI.4.2.4. Závěry a zhodnocení analýzy návratnosti nákladů za 
vodohospodářské služby - zásadně nesouhlasíme s tvrzením v následujících bodech: 
Bod 5. S ohledem na § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění 
upozorňujeme, že na návratnosti nákladů v oboru kanalizací se nepodílí všichni 
producenti vod úměrně k množství produkované srážkové vody. Požadujeme tuto 
skutečnost zohlednit. 

vysvětleno 

viz připomínka 34981/2015-MZE_36 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_52 

Str. 21 - kapitola VI.4.2.5. Trendy v užívání vod do roku 2021 - Tab. VI.4.2.5.e - Prognóza 
trendu cen a nákladů významných druhů užívání vod a vodohospodářských služeb k roku 
2021 - upozorňujeme, že prognóza nárůstu průměrné ceny vodného a stočného v 
pravděpodobné variantě o 60 % je značně asociální, stejně i jako samotné uvažování 
zvýšení sazby DPH, a ve výsledku tak lze jednoznačně předpokládat překročení sociálně 
únosné ceny vody. Požadujeme jednoznačně definovat "přiměřený zisk provozovatele" a 
kapitolu upravit na základě dílčích úkolů Návrhu koncepčního řešení regulace ve 
vodárenství schválené Usnesením vlády ČR dne 9. února 2015 č. 86, zejména bodu 8. 
dle přílohy Usnesení, tzn. "Zpracování analýzy sociální únosnosti aktuálních reálných cen 
vodného a stočného a jejich dopady na výdaje jednotlivých skupin domácností, včetně 
návrhu případné úpravy pravidel regulace cen". 

vysvětleno 

Odhad vychází z meziročního růstu v posledních letech a 
představuje nárůst od referenčního roku 2012 do roku 2021, tj za 
9 let. Nicméně odhad byl upraven. Analýza sociální únosnosti 
aktuálních reálných cen vodného a stočného ve smyslu usnesení 
vlády č. 86 z 9. února 2015 má být zpracována v termínu 12/2015, 
takže její výsledky nelze v současnosti zapracovat do návrhu 
plánu. Definice přiměřeného zisku je předmětem cenových 
předpisů, viz. Výměr MF 01/2015. 



Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_53 

Str. 24 - kapitola VI.5. Plánované kroky a opatření k uplatňování principu návratnosti 
nákladů na vodohospodářské služby - upozorňujeme, že tvrzení "Cenová politika České 
republiky, uplatňovaná v souladu s relevantními zákony (zejména vodní zákon, ZVaK a 
zákon o cenách), zakládá pro uživatele vod dostatečné podněty k efektivnímu užívání 
vodních zdrojů." se s ohledem na znění § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném 
znění neodpovídá skutečnosti. Vlastníci nemovitostí osvobození od zpoplatnění 
srážkových vod nemají žádnou motivaci k jinému řešení srážkových vod. Požadujeme 
tuto skutečnost zohlednit. 

vysvětleno 

viz připomínka 34981/2015-MZE_36 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_54 

Str. 24 - kapitola VI.5. Plánované kroky a opatření k uplatňování principu návratnosti 
nákladů na vodohospodářské služby - požadujeme doplnit do "Plánovaných kroků a 
opatření k dalšímu uplatňování principu návratnosti nákladů za vodohospodářské služby 
za účelem dosažení environmentálních cílů RSV …:" bod: "znovu posoudit efektivnost 
výjimek ze zákona o vodovodech a kanalizacích z plateb za vypouštění srážkových vod 
do kanalizace a návazně upravit novelou zákona o vodovodech a kanalizacích." 

akceptováno 

bylo doplněno do části VI.5. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_55 

U kladně vypořádaných připomínek požadujeme jejich promítnutí do Listů opatření a 
Programu prioritních opatření a ostatních opatření (příloha č.4 ke kapitol V. Souhrn 
programu opatření k dosažení cílů). Dále požadujeme promítnutí těchto připomínek do 
zpracovaných návrhů Plánu zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plánu dílčího 
povodí Horního a středního Labe, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí 
Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a 
ostatních přítoků Labe. 

akceptováno 

Pro kladně vypořádanou připomínku vyžadující úpravu dokumentu 
je zajištěno její promítnutí do všech souvisejících kapitol i 
dokumentů. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_56 

V programu prioritních opatření a dalších opatření (příloha č.4) nejsou uvedena žádná 
opatření typu Generel odvodnění, přestože např. v Národním plánu povodí Labe je 
uvedeno cca 20 pro měst od několika málo tis. obyvatel až po Příbram a Plzeň. Je 
zřejmé, že tento typ opatření je žádoucí i v Národním plánu povodí Odry, zejména v 
obcích o velikosti 10-15 tis. obyvatel, které v současnosti generel odvodnění zpracovaný 
nemají. Požadujeme prověřit a doplnit generely odvodnění v relevantních případech. 

neakceptováno 

Návrh opatření typu A a B je záležitostí PDP. NPP pouze 
vyhodnocuje efektivitu navržených opatření a podle výsledku 
opatření řadí mezi prioritní a ostatní. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_57 

Str. 22 – kapitola V.1.15 Souhrn opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu 
ekologické stability – požadujeme, aby do odstavce „Rámcově se opatření na zlepšení 
vodních poměrů krajiny dají realizovat souborem technických a organizačních opatření 
složených například z:“ byl přidán následující bod: „Důsledné uplatňování principů 
hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území i při rekonstrukci, nové 
výstavbě liniových staveb, zejména komunikací, v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 
254/2001 Sb. v platném znění a s příslušnými normami TNV 75 9011 a ČSN 75 9010.“ 

akceptováno 

Problematika hospodaření se srážkovými vodami je jako cíl 
řešena v kapitole V.1.17, NPP dále navrhuje list opatření 
CZE219001 "Sucho a nedostatek vodních zdrojů", který zavádí 
jednotlivá opatření, a zmínku o existenci uváděných norem a 
možnosti jejích využití. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_6 
Str. 17 - kapitola 4. Základní pojmy, doporučujeme doplnit pojem "srážkové vody" dle 
definice uvedené v § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, jež jsou 
"specifickým" typem povrchových vod. 

akceptováno 
Text byl doplněn. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_7 

Str. 20 - kapitola 5. Seznam podkladů, upozorňujeme, že dokument uvedený pod 
zkratkou [L38], tzn. vyhláška č. 470/2001 Sb., byla zrušena, viz § 14 vyhlášky č. 
178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků. Doporučujeme upravit a uvést "aktuální" 
legislativní předpis. 

akceptováno 

Seznam podkladů byl upraven. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_8 
Str. 21 - kapitola 5. Seznam podkladů, upozorňujeme, že dokument uvedený pod 
zkratkou [L60], tzn. vyhláška č. 252/2004 Sb., je opětovně citován pod zkratkou [L76]. akceptováno 

Seznam podkladů byl upraven. 

Asociace pro vodu 
ČR (CzWA) 

34981/2015-MZE_9 

Str. 22 - kapitola 5. Seznam podkladů, doporučujeme uvést další významné legislativní 
podklady českého správního řádu, a to: Koncepci řešení problematiky ochrany před 
povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření 
schválené Usnesením vlády České republiky dne 10. listopadu 2010 č. 799, Koncepci 
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do r. 2015 schválené Usnesením 
vlády České republiky dne 14. prosince 2011 č. 927, Závěrečnou souhrnnou zprávu 
Vyhodnocení povodně v červnu 2013 schválenou Usnesením vlády České republiky dne 
14. července 2014 č. 570, Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství 
schválené Usnesením vlády ČR dne 9. února 2015 č. 86. 

neakceptováno 

Problematika povodňové ochrany není v NPP řešena na úrovni 
návrhu opatření, v souladu s vyhláškou 24/2011 Sb. 



Správa NP Podyjí 34984/2015-MZE_1 

Mapa I.2.1 Vymezení útvarů povrchových vod. VÚ na Dyji na území NP Podyjí byly 
vymezeny jako přirozené, ačkoliv v předchozím plánovacím období zde byly vymezeny 
VÚ silně ovlivněné. Jedná se o úsek řeky, který má v důsledku lidské činnosti podstatně 
změněný charakter, přičemž změny jeho morfologických charakteristik jsou trvalé. 
V dokumentu není zdůvodněno, proč zde proběhla změna vymezení VÚ. 

vysvětleno 

Vymezení kategorií přirozených a silně ovlivněných útvarů je 
provedeno podle platné metodiky. Ke změně došlo v důsledku 
použití nové metodiky v druhém plánovacím období oproti 
prvnímu plánovacímu období. 

Správa NP Podyjí 34984/2015-MZE_2 

Kapitola II. užívání vod – textová část. Na straně 12 ke v odrážce II.1.4 
Hydromorfologické úpravy uvedeno – „…hydroenergetické nádrže, které pracují ve 
špičkovém režimu, avšak zde je jejich vliv na velikost odtoku eliminován vyrovnávací 
nádrží.“ Toto tvrzení v případě VÚ mezi Vranovskou a Znojemskou nádrží neplatí. 
Špičkový režim elektrárny Vranov má nepochybně negativní důsledky na biotickou i 
abiotickou složku řeky a řečiště. 

akceptováno 

Text byl upraven: K plnění a prázdnění dochází také u 
hydroenergetických nádrží, které pracují ve špičkovém režimu,  
jejich vliv na velikost odtoku je u některých nádrží eliminován 
vyrovnávací nádrží. 

Správa NP Podyjí 34984/2015-MZE_3 
Kapitola III. – Z mapy III. 1 vyplývá, že na území NP Podyjí chybí profily provozního 
monitoringu. Navrhujeme doplnit monitoring zejména o biologické ukazatele i v NP. 

akceptováno 
Zlepšení přístupu k monitoringu a hodnocení chráněných oblastí 
je navrženo v LO Natura 2000. 

Správa NP Podyjí 34984/2015-MZE_4 
V mapě III. 2.1. Vodní útvary v NP jsou hodnoceny jako dobrý ekologický stav, což je 
v rozporu se skutečností, je známo, že stávající společenstvo řeky neodpovídá 
referenčním podmínkám (změna parmového pásma na sekundární pstruhové) 

neakceptováno 
Hodnocení stavu vodních útvarů bylo provedeno v souladu s 
platnými, schválenými metodikami. 

ČEZ, a.s. 34985/2015-MZE_1 

Ve vztahu k využití vodních děl zohlednit i aspekty uvedené v obecné připomínce výše. 
Schválená aktualizovaná Státní energetická koncepce předpokládá ve sledovaném 
období (do roku 2040) stabilní produkci elektrické energie z vodních elektráren. Ta bude 
zajišťována zejména stávajícími vodními díly, protože hydropotenciál vodních toků v ČR 
je již nyní ve značné míře vyčerpán. 

akceptováno 

Energetické využití vodních děl je zmíněno v kapitole II.1.4. 

ČEZ, a.s. 34985/2015-MZE_2 

kap. ÚVOD, str. 9 :V úvodu plánu ve specifikaci jednotlivých kategorií je u kategorie 
"jezero" uvedené odlišné kritérium (všechny VN a zatopené zbytkové jámy po těžbě 
nerostů s plochou hladiny - větší jak 0,5 km2) než pak dále v návrzích plánů dílčího 
Povodí Dunaje a dílčího Povodí Moravy, kde je u tohoto útvaru uvedeno kritérium - s 
plochou hladiny - větší jak 1 km2. 

akceptováno 

Text kapitoly Úvod byl upraven. 

Statutární město 
Brno 

34996/2015-MZE_1 

Statutární město Brno požaduje, aby v kapitole IV Cíle pro povrchové vody, podzemní 
vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí v podkapitolách IV.3 Cíle pro 
zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability a IV.5 Cíle ke snížení 
nepříznivých účinků povodní a sucha byl doplněn cíl: Vytvářet retenční opatření k 
zadržení povrchových vod primárně v horních částech, popř. středních částech povodí 
vodních toků, a snižovat tak nebezpečí povodní v dolních částech povodí. 

akceptováno 

Požadovaný cíl byl přidán mezi rámcové cíle v části prevence 
před povodněmi v kapitole IV.5. 

Statutární město 
Brno 

34996/2015-MZE_2 

Statutární město Brno požaduje, aby kapitola V Souhrn opatření k dosažení cílů byla 
doplněna o opatření, která zajistí dosažení cíle požadovaného v bodě 1, především o 
legislativní opatření, které závazně stanoví povinnost naplnit požadovaný cíl v územně 
plánovací dokumentaci krajů. 

akceptováno 

Opatření na zvýšení retence vody v krajině a povodí se zabývají 
LO Sucho a nedostatek vodních zdrojů a LO Snižování znečištění 
ze zemědělství a ochrana vodního prostředí. 

Ředitelství 
vodních cest ČR 

35005/2015-MZE_1 

Je nezbytné, aby plány povodí jak na úrovni C (plány dílčích povodí), tak i na úrovni B 
(národní plány povodí) obsahovaly úplný a realistický přehled záměrů rozvoje vodních 
cest na území ČR v přímé vazbě na vymezení vodních cest v souladu se zákonem 
č.114/1995, o vnitrozemské plavbě. 

akceptováno 

Připomínka byla přijata, doplněno do kapitoly II.1.6.5. 

Ředitelství 
vodních cest ČR 

35005/2015-MZE_2 

Záměry Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec (PK Rohatec) a 
Plavební komora Bělov: V případě Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - 
Rohatec (PK Rohatec) a Plavební komory Bělov lze konstatovat, že problematika 
dopravní infrastruktury je v Plánu dílčího povodí Moravy a Národním plánu povodí Dunaje 
řešena proporcionálně a vyváženě, kdy detailní rozpracování v plánu dílčího povodí je do 
národního plánu převedeno v podobě strategických cílů. 

akceptováno 

Připomínka byla přijata, doplněno do kapitoly II.1.6.5. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_1 
Žádáme zařadit následující opatření do NPP Dunaje: Horní Bečva připravuje rozšíření 
kanalizační sítě v rozsahu 2 km a připojení 150 EO a dále rozšíření kapacity ČOV ze 
stávajících 4.000 EO na T500 EO. Celkové investiční náklady činní 50 mil. korun. 

akceptováno 
Vypořádáno v rámci připomínky PM105_2015_06_24 - 
033602/2015 adresované PDP MOV 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_10 

V této souvislosti navrhujeme umožnit správcům toků v součinnosti s vodoprávními úřady 
provést nezbytná po povodni bez stanovisek orgánů ochrany přírody a krajiny již při 
dosažení 3. SPA a ne až při vyhlášení krizového stavu. Popřípadě do vodního zákona 
stanovit časové období, kdy po ukončení 3. SPA by bylo možné tyto práce provést. 

vysvětleno 

Požadavek na odstranění bezprostředních škod během povodně 
je řešen vodním zákonem § 77 odst. 4, bezprostředně po povodni 
v kritických místech § 83 písm. m) a všechny ostatní povodňové 
škody dle § 83 písm. l) vodního zákona. Při přípravě a realizaci 
nových PPO se musí respektovat a posuzovat i ostatní veřejné 
zájmy. 



Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_2 

Do návrhu zakomponovat podmínku důslednosti vodoprávních úřadů při povolování 
čištění odpadních vod a nakládání s povrchovými vodami - vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a to pouze z certifikovaných čistíren odpadních vod nebo tříkomorových 
septiků s biologickým nebo zemním filtrem. Důsledná kontrola likvidace odpadních vod s 
vypouštěním do vod povrchových a prodloužení doby nakládaní s vodami u již 
povolených zařízení pouze u těch, které budou splňovat aktuálně povolované limity 
znečištění odpadních vod a budou technicky způsobilé provozu. 

neakceptováno 

Povinnosti vodoprávních úřadů jsou stanoveny platnými právními 
předpisy. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_3 

Do návrhu zakomponovat kontroly vodoprávních úřadů současných zařízení pro likvidaci 
odpadních vod s vypouštěním do vod povrchových. Zejména zda se jedná o technická 
zařízení v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
Dále pak kontroly platnosti povolení nakládaní s vodami a dodržování limitů stanovených 
pro vypouštěné čištěné odpadní vody. 

neakceptováno 

Povinnosti vodoprávních úřadů jsou stanoveny platnými právními 
předpisy. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_4 
Do návrhu zakomponovat úpravu vodního toku v místech nánosů, splachům zeminy z 
lesních pozemků a zemědělské půdy, které zužují profil vodního toku a mění odtokové 
poměry. 

neakceptováno 
Údržba vodních toků patří mezi povinnosti správce vodního toku 
dané platnými právními předpisy. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_5 
Do návrhu zakomponovat průběžnou úpravu břehové zeleně, zejména kácení náletových 
dřevin, dřevin narušených, napadlých škůdcem nebo zasahujících do vodního toku, které 
tvoří překážku v odtoku vody, měnit odtokové poměry. 

neakceptováno 
Údržba vodních toků patří mezi povinnosti správce vodního toku 
dané platnými právními předpisy. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_6 
Do návrhu zakomponovat pravidelnou úpravu břehové hrany v intravilánu zastavěného 
území obce. 

neakceptováno 
Údržba vodních toků patří mezi povinnosti správce vodního toku 
dané platnými právními předpisy. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_7 
Do návrhu zakomponovat zamezení poškozování lesa těžkou technikou v důsledku 
zpřístupňování mýtní těžby a neuvedení terénu do původního stavu. Kde dochází k 
velkým splachům, erozi půdy a rychlému odtoku vody z lesních porostů. 

neakceptováno 
Ochrana lesa je řešena lesním zákonem 289/1995 Sb. zejména v 
§34. Dodržování zákonů je v kompetenci místně příslušných 
orgánů ochrany přírody. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_8 

Do návrhu zakomponovat realizaci příčných staveb v tocích za účelem zmírnění spádu, 
rychlost odtoku a stabilizace dna. Pro zabránění rychlému nástupu povodně způsobené 
přívalovými dešti, kdy značná energie vody způsobuje dnové, boční a břehové eroze. V 
období sucha v důsledku neexistujících tůní, vývarů u příčných staveb dochází k celkové 
devastaci fauny. 

akceptováno 

Vypořádáno v rámci připomínky PM105_2015_06_24 - 
033602/2015 adresované PDP MOV. 

Obec Horní Bečva 35008/2015-MZE_9 

Do návrhu zakomponovat změnu zaústění bezejmenného pravostranného přítoku Bečvy 
v oblasti křižovatky u Fjury. Ten za současného stavu svým sklonem zaústění při 
zvýšené hladině vody není schopen odvádět protékající množství vody a dochází k 
vystoupení vody z koryta toku a zaplavování okolí. 

akceptováno 

Vypořádáno v rámci připomínky PM105_2015_06_24 - 
033602/2015 adresované PDP MOV. 

MŽP OOV 35034/2015_MZP_1 
k LO C řešící problematiku atmosférické depozice požadujeme zohlednění dokumentu 
Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší ČR pořizované resortem MŽP, konkrétní 
návrhy úprav jsou v příloze č. 1, 

akceptováno 
LO byl přepracován s ohledem na připomínku OOO MŽP. 

MŽP OOV 35034/2015_MZP_2 
k LO C Strategie k postupnému omezení PL a zamezení  vnosu ZPL požadujeme 
přepracování celého listu dle návrhu úprav v příloze č. 2, 

akceptováno 
LO byl přepracován v souladu s požadavky OOV MŽP. 

MŽP OOV 35034/2015_MZP_3 

k LOC C Obce do 500 EO stávající obsah řeší pouze malou část problematiky čištění 
odpadních vod a je tudíž neefektivní. Pokud by měl být list C zaměřený na řešení čištění 
odpadních vod ponechán, je nezbytná jeho celková úprava a generalizace řešené 
problematiky. 

akceptováno 

List opatření obce do 500 EO byl z NPP odstraněn. 

MŽP OOV 35034/2015_MZP_4 
k LO C Krajinné plánování požadujeme, aby tento list reflektoval přístup resortu MŽP v 
oblasti krajinného plánování. vysvětleno 

List opatření zaměřený na krajinné plánování byl odstraněn a 
příslušné kapitoly byly aktualizovány, viz připomínka č.j. 
15869/2015-MZE_4. 

Povodí Moravy, 
s.p. 

35117/2015-MZE_1 

V NPP Dunaje, v kapitole V Souhrn programu opatřeni - textová část je na str 21 
uvedeno "S výjimkou jednoho opatření navrženého v povodí Dolního Labe nejsou 
navrhovaná žádna zvláštní opatření v souvislosti s přeshraničními vodami" Připomínka 
Povodí Dolního Labe přísluší do mezinárodního Povodí Labe, proto by tato věta neměla 
byt uvedena v NPP Dunaje 

akceptováno 

Text byl opraven. 

Povodí Moravy, 
s.p. 

35117/2015-MZE_2 

Požadujeme, aby byl ve všech NPP v České republice zůstal zařazen obecný list 
opatřeni typu C "Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění", na základě kterého bude 
moci MŽP zadat průzkum a jednotne stanovení významnosti přirozeného pozadí v celé 
České republice u nejvýznamnějších problematických parametrů hodnoceni 
stavu/potencialu vodních útvarů 

vysvětleno 

V souladu s bodem 7 PV KPOV 28.4.2015 byl tento list vyřazen. 



Povodí Moravy, 
s.p. 

35117/2015-MZE_3 

Podle našeho názoru je potřebné problematiku znečištěni ovzduší, a na něj navazující 
znečištěni vodního prostředí řešit v širším kontextu než je uvedeno v současnem 
obecném listu opatřeni typu C CZE2008001 "Atmosférické depozice" Požadujeme, aby 
tento list opatření byl více zaměřen na jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištěn 
ovzduší - automobilovou dopravu Proto jako nositele opatření doporučujeme kromě MŽP 
doplnit i Ministerstvo dopravy (MD) a také kraje. 

vysvětleno 

List opatření zaměřený na tuto problematiku byl aktualizován v 
souladu s Koncepcemi MŽP zaměřenými na zlepšování čistoty 
ovzduší (SZKO, NPSE, PZKO) a doplněny subjekty k vybraným 
opatřením i ve vazbě na řešení automobilové dopravy. 

Povodí Moravy, 
s.p. 

35117/2015-MZE_4 

požadujeme do obecného listu opatřeni typu C CZE208002 "Znečištěni ze zemědělství" 
doplnit tato opatřeni - aktualizovat koncepci českého zemědělství/ v návaznosti na ni 
zpracovat střednědobou a dlouhodobou prognózu spotřeby vody pro zemědělské 
závlahy, jako jeden z významných podkladů pro koncepční dokumenty vodního 
hospodářství /zlepšit kontrolní mechanizmy pro poskytovaní dotaci do zemědělství 
/aktualizovat data ve Veřejném registru půdy (LPIS), zejména informace o ohroženi 
zemědělských půd erozi podle nejnovějších poznatků/ zavést pozitivní motivaci pro 
zemědělce, kteří zlepšují kvalitu půdy (provádí protierozní opatření, uplatňuji vhodné 
způsoby agrotechniky jako např. bezorebné technologie, seti do mulče nebo do krycí 
plodiny, uplatňuji zelené hnojeni, atd.)/do Veřejného registru půdy (LPIS) zavádět 
informace o Pianech společných zařízeni z dokončených pozemkových úprav /zavést 
pozitivní motivaci pro zemědělce hospodařící v povodích významných vodních zdrojů 
povrchových a podzemních vod /legislativně stanovit maximální možnou výměru půdních 
bloků /zvýšit postihy za poškozovaní zemědělské půdy erozi. 

akceptováno 

Připomínka byla zohledněna při úpravě LO Snižování znečištění 
ze zemědělství a ochrana vodního prostředí a LO Sucho a 
nedostatek vodních zdrojů. 

Povodí Moravy, 
s.p. 

35117/2015-MZE_5 

Do všech národních plánů povodí doporučujeme zařadit obecný list opatřeni typu C, který 
příslušným ústředním vodoprávním úřadům (a třeba i krajům a správcům povodí) umožni 
čerpat dotační prostředky z vhodných programů (např. OPŽP P04, SC 2 nebo OPŽP PO 
6 SC 2) na prací s veřejností Od počátku zavadění Rámcové směrnice nám v ČR schází 
masivní, popularizační, informační kampaň na profesionální úrovni, která by široké 
veřejnosti srozumitelně vysvětlila cíle, úkoly a cesty ČR ke zlepšovaní stavu vod Bez ni 
se opatřeni potřebná ke zlepšení stavu vod, krajiny a životního prostředí obecně jen 
velice těžko zavádí a provádí 

neakceptováno 

Zaměření OPŽP 2014-2020 včetně informování, je především ve 
vazbě na podporu implementace programu a zvýšení absorpční 
kapacity a dále ve vazbě na realizované projekty a jejich přínosy. 
Spolupráce s veřejností již vychází ze zásad Směrnice RSV a PS. 

Povodí Moravy, 
s.p. 

35117/2015-MZE_6 

Do obecného listu opatřeni typu C CZE219001 "Sucho a nedostatek vodních zdrojů" 
doporučujeme doplnit následující - do časti Popis současného stavu vložit tuto první větu 
"Voda je národním bohatstvím České republiky a významným faktorem, který zásadním 
způsobem ovlivňuje životni úroveň obyvatel a další rozvoj České republiky" /v časti Návrh 
opatření upravit bod č 3 takto (změny jsou vyznačeny tučným písmem) "V nejbližší 
novelizaci vodního zákona č 254/2001 Sb. vyřešit o aby odebraná povrchová a podzemní 
voda mohla být využívána pouze na území České republiky. 

neakceptováno 

Dle §3 zákona č. 254/2001 Sb. nejsou povrchové a podzemní 
vody předmětem vlastnictví. Návrh, "aby odebraná povrchová a 
podzemní voda mohla být využívána pouze na území České 
republiky" je v rozporu s právem Evropských společenství. 

Povodí Moravy, 
s.p. 

35117/2015-MZE_7 

Zavést systém vyhlašováni a operativního řešeni stavu sucha (mimořádné manipulace na 
vodních nádržích, omezeni odběrů vod, organizační opatřeni atd)" 

akceptováno 

LO Sucho byl doplněn v dílčím opatření: detailněji rozpracovat 
problematiku sucha - definice, vyhlášení a operativní řešení stavu 
sucha (mimořádné manipulace na vodních nádržích, omezení 
odběrů vod, organizační opatření atd.) 

Povodí Vltavy, s.p. 
35171/2015-MZE-

15121_1 

List opatření ID: CZE207001 Drobní znečišťovatelé a obce do 500 EO - Poslední znění 
návrhu novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 
pouze slovní popis technologií, ale pouze pro 2 kategorie ČOV, je tedy otázkou, zdali 
tento návrh listu opatření odpovídá současnému znění návrhu novely nařízení vlády. 

akceptováno 

List opatření obce do 500 EO byl z NPP odstraněn. 

Povodí Vltavy, s.p. 
35171/2015-MZE-

15121_2 

List opatření ID: CZE208003 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a 
podzemní vody Do bodu 1) návrhu opatření doplnit za slovo definice text "a vymezení". 
Text bodu 1) bude znít: "1) Definice a vymezení ohrožených oblastí a regulace aplikace 
pesticidů". 

akceptováno 

LO omezení negativních vlivů pesticidů byl významně 
přepracován. 



Povodí Vltavy, s.p. 
35171/2015-MZE-

15121_3 

List opatření ID: CZE212001 Renaturace vodních toků - Renaturační procesy zatím nelze 
podporovat nebo iniciovat, neboť je to v současné době v rozporu s vodním zákonem 
Samotné renaturaci vodního toku by nyní muselo předcházet buď odstranění stavby 
vodního díla, nebo stavební úprava. To však není smyslem tohoto listu opatření. 
Upozorňujeme však, že pro samovolnou renaturaci existujícího vodního není nutné 
upravit jen vodní zákon a jeho prováděcí předpisy, ale i příslušné zákony upravující 
nakládání a hospodaření se státním majetkem včetně pravidel pro hospodaření s tímto 
majetkem příslušných správců vodních toků. Bod 4) se vzhledem k tomu, že 
renaturované úseky vodních toků budou považovány za přirozené, jeví jako nadbytečný. 
Navrhujeme jej nahradit bodem ve znění "Vytipovat úseky vodních toků, kde by měl být 
provedena (povolena) renaturace vodního toku, resp. Vodního díla". 

vysvětleno 

Renaturační procesy obsahuje vodní zákon v §47, odst. 2), písm. 
f) a h), jsou to opatření vedoucí k obnově přirozených koryt 
vodních toků, které má správce toku za povinnost navrhovat či 
přímo provádět. Odstranění stavby vodního díla nebo stavební 
úprava není smyslem renaturace. Renaturace vodního toku 
spočívá v ponechání technicky upraveného koryta, jehož úprava 
může být vyhodnocena jako v současné době neúčelná, 
pozvolnému samovolnému vývoji, s případnou možností iniciace 
těchto procesů. Cestou k vypořádání se s existujícím vodním 
dílem, které přestalo plnit svůj účel a není žádoucí ani ve 
finančních možnostech správce udržovat jej v původním – 
zkolaudovaném stavu, je zrušení vodního díla nebo prohlášení 
vodního díla za zaniklé ze strany vodoprávního úřadu a odpis 
nepotřebného vodního díla z majetku správce. Jedná se o postup, 
který je již některými správci toků aplikován. Jedná se však spíše 
o výjimky a přístup není jednotný – a to je smyslem listu opatření 
– metodickým vedením resortů MŽP a MZe napomoci realizaci 
těchto opatření, popsat možné postupy a cesty k překonání 
úskalí, která mohou při realizaci nastat (majetkoprávní vypořádání 
- odpisy majetku, údržba toku…) a zajistit tak na národní úrovni 
shodný přístup správců toků a vodoprávních úřadů 
k renaturačním a revitalizačním opatřením na vodních tocích a 
nivách. List opatření CZE212001 byl upraven. 

Povodí Vltavy, s.p. 
35171/2015-MZE-

15121_4 

List opatření ID: CZE212002 Zprůchodnění říční sítě - Z návrhu opatření vypustit z bodu 
1) první odrážku, neboť již v současné době je možné, aby příslušný vodoprávní úřad v 
povolení k nakládání s vodami stanovil podmínku kontinuálního měření minimálního 
zůstatkového průtoku. Povinnost obnovit obousměrnou migrační prostupnost by měla být 
vázána na ustanovení příslušného dotačního titulu. 

akceptováno 

LO Zprůchodnění říční sítě, byl upraven. Zmíněné body v dílčím 
opatření novelizace legislativy nejsou součástí upravené podoby 
LO. 

Povodí Vltavy, s.p. 
35171/2015-MZE-

15121_5 

List opatření ID: CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů - Z bodu 4) vypustit text 
ze závorky "vytvořit jednoznačné nástroje k upřednostnění vsakování srážkových vod 
apod.", neboť toto upřesňuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 5 dost. 3 vodního zákona. 

akceptováno 

Formulace byla vypuštěna. 

Povodí Vltavy, s.p. 
35171/2015-MZE-

15121_6 

Listy opatření 220501 - Ve všech dotčených vodních útvarech v dílčích povodích Horní 
Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje požadujeme 
vyřadit z programů průzkumného monitoringu ukazatel teplota, protože zjišťování příčin 
zvýšených teplot nemá žádný smysl. Jednak jsme v dílčích povodích neidentifikovali 
žádné významné zdroje oteplení vody v dotčených útvarech povrchových vod (tam, kde 
by mohly být, nebyla zvýšená teplota zjištěna), jednak tvoří většina dotčených vodních 
útvarů pramenné úseky, které jsou většinou zcela zastíněné, což může svědčit i o nějaké 
systematické chybě při pořizování příslušných dat. 

akceptováno 

Opatření průzkumný monitoring je ponecháno v kompetenci 
pořizovatelů PDP. 

Povodí Ohře, s.p. 
35187/2015-MZE-

15121_1 

přeřazení všech opatření typu "Generel odvodnění" z ostatních opatření do programu 
opatření jako základního koncepčního materiálu pro zajištění efektivního zlepšení funkcí 
stávajících i budoucích kanalizačních systémů, eliminace přetěžovaných míst, redukce 
množství znečištěných vod, zasakování neznečištěných vod a lokální retence dešťových 
vod. 

neakceptováno 

Opatření v NPP jsou převzata z PDP, jejich efektivita je 
hodnocena podle pravidel popsaných v kapitole VI. Podle 
výsledku hodnocení efektivity jsou opatření rozřazena mezi 
opatření prioritní a ostatní. 

Povodí Ohře, s.p. 
35187/2015-MZE-

15121_2 

Z důvodů nezajištění jednotnosti zpracování Zjišťovacích studií pro celé území České 
republiky požaduji odebrat z programů opatření Národních plánů povodí 
Labe/Odra/Dunaj list opatření typu B "Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění", který 
stanoví správcům povodí zajistit zjišťovací studii. 

akceptováno 

LO přirozené koncentrace ukazatelů znečištění byl z NPP 
odebrán. 

Povodí Ohře, s.p. 
35187/2015-MZE-

15121_3 

zařadit do programů opatření Národních plánů povodí Labe/Odra/Dunaj list opatření  typu 
C "Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění" jehož nositelem bude Ministerstvo 
životního prostředí a návrhem opatření bude zadání průzkumu a jednotné stanovení 
významnosti přirozeného pozadí na území celé České republiky pro nejvýznamnější 
problematické parametry hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů. 

vysvětleno 

V souladu s bodem 7 PV KPOV 28.4.2015 byl tento list vyřazen. 

VRV, a.s. 
35188/2015-MZE-

15121_1 
Úprava kapitoly IV - cíle tak, aby korespondovala s navrženými a doplněnými listy C 
(IV.1.3, IV.2, IV.3 a IV.5). 

akceptováno 
Byly doplněny cíle v kapitolách IV.2, IV.3 a IV.5. 



VRV, a.s. 
35188/2015-MZE-

15121_2 

Úprava kapitoly IV.7 - návrh zvláštních cílů a méně přísných cílů - provést jednotný 
přístup u povrchových a podzemních vod, výjimky stanovit k roku 2015, méně přísné cíle 
tam, kde vím, že do roku 2027 s největší pravděpodobností nedosáhnu. 

akceptováno 
V NPP byl dodržen jednotný postup návrhu výjimek a méně 
přísných cílů. Změny byly promítnuty do kapitoly IV.7. 

VRV, a.s. 
35188/2015-MZE-

15121_3 

Kompletně aktualizovat seznam opatření dle PDP, přepočítat jejich efekt se změnou 
parametrů opatření v útvarech povrchových vod typu jezero, provést nový výběr 
programu opatření, udělat nový dopad, zohlednit dopad opatření i na biologické složky. 

akceptováno 
Opatření převzatá z PDP byla náležitě promítnuta do všech 
souvisejících částí NPP. 

VRV, a.s. 
35188/2015-MZE-

15121_4 

Doplnit list na sucho o tato opatření: řešení balastních vod, řešení odvádění vod z 
dopravních staveb, umělou infiltraci, hospodaření se srážkovými vodami, podporu 
retence vody v krajině a zřizování krajinných prvků, řešit zpoplatnění závlah, vyrovnávání 
rozdílu poplatků za odběry povrchových a podzemních vod, zavést do hodnocení stavu 
útvarů povrchových vod kvantitu, nařízení vlády k minimálním zůstatkovým průtokům. 

akceptováno 

LO Sucho byl doplněn v souladu s připomínkou. 

VRV, a.s. 
35188/2015-MZE-

15121_5 

Doplnit list na zemědělství - o významu dusičnanů z hlediska eutrofizace moří, rozdílu 
limitů pro zranitelné oblasti a hodnocení dobrého stavu. V návrhu opatření vyjít z nového 
PRV a některá opatření převzít jako povinná do citlivých lokalit (zatravnění). V OPVZ 
preferovat ekologický způsob hospodaření. Celoplošně podpořit tvorbu krajinných prvků 
na větších nerozčleněných pozemcích. Podpořit opatření na renaturaci vodních toků. 
Pracovat na stanovení doporučené maximální dávce hnojiv. Řešit obnovu odvodnění. 
Zavést větší osvětu zemědělců a vlastníků půdy. Zlepšit realizaci KPÚ. 

akceptováno 

Připomínka byla zohledněna při úpravě LO Snižování znečištění 
ze zemědělství a ochrana vodního prostředí. 

VRV, a.s. 
35188/2015-MZE-

15121_6 
Přepočítat dopad nově upravených listů C, vyčíslit jejich náklady, upravit EA. 

akceptováno 
Úpravy v LO typu C byly zohledněny v dopadech a v kapitole 
ekonomická analýza. 

CENIA, česká 
informační 

agentura životního 
prostředí 

35191/2015-MZE-
15121_1 

Kapitola III, s.6,  tab. III.2.1a - součet celkového počtu ÚPV za jezera vychází 21 namísto 
12 

akceptováno 

Údaje v tabulce byly opraveny. 

CENIA, česká 
informační 

agentura životního 
prostředí 

35191/2015-MZE-
15121_2 

Kapitola III, s.9, kap. III.2.3, 1. odst., 2. ř. - velké písmeno J ve slově Je namísto malého 

vysvětleno 

Pro zajištění lepší kvality dat a jejich vyhodnocení byl do NPP 
doplněn list opatření CZE216002 "Území vyhrazená pro odběry 
pro lidskou spotřebu". S ohledem na neúplnost a 
nereprezentativnost výstupů tabulky III.6.1a bylo přistoupeno k 
jejímu vypuštění. 

CENIA, česká 
informační 

agentura životního 
prostředí 

35191/2015-MZE-
15121_3 

Kapitola III, s.23,  tab. III.6.1a - názvy posledních 2 sloupců jsou zavádějící, navrhuji: Z 
toho - nedosažen dobrý stav vodních útvarů; překročeny limity pro pitné vody podle 
právních předpisů vysvětleno 

Pro zajištění lepší kvality dat a jejich vyhodnocení byl do NPP 
doplněn list opatření CZE216002 "Území vyhrazená pro odběry 
pro lidskou spotřebu". S ohledem na neúplnost a 
nereprezentativnost výstupů tabulky III.6.1a bylo přistoupeno k 
jejímu vypuštění. 

CENIA, česká 
informační 

agentura životního 
prostředí 

35191/2015-MZE-
15121_4 

Kapitola IV, s. 5, kap. IV1.1.3, 2. odst. - cíli namísto cíly 

akceptováno 

Text byl opraven. 

CENIA, česká 
informační 

agentura životního 
prostředí 

35191/2015-MZE-
15121_5 

Kapitola IV, s. 27, tab. IV.7.1.b - nesouhlasí součty celkem za počet ÚPV, u kterých je 
využito prodloužení lhůt pro řeky i pro jezera, nesouhlasí součty celkem pro odůvodnění 
prodloužení lhůt pro technickou proveditelnost pro řeky i pro jezera akceptováno 

Tabulka byla upravena. 

CENIA, česká 
informační 

agentura životního 
prostředí 

35191/2015-MZE-
15121_6 

Kapitola IV, s. 29 a s. 30, tab. IV.7.2.a + tab. IV.7.2.b - v názvu tabulek i v názvu kapitoly 
jsou uvedeny méně přísné cíle, avšak v kategoriích v tabulkách je uvedeno prodloužení 
lhůt akceptováno 

Tabulka byla opravena. 

CENIA, česká 
informační 

agentura životního 
prostředí 

35191/2015-MZE-
15121_7 

Mapy III.2.1, IV.1.1a , IV.2.1a  - nevhodně zvolena zelená barva pro hranice krajů - je 
velmi podobná jako pro dobrý stav a tím ovlivňuje vizuální představu celkového 
hodnocení, navrhuji šedou barvu akceptováno 

mapy byly upraveny 

Městys Velký 
Újezd 

35519_2015-MZE_1 
Do NPP Dunaje požadujeme doplnit následující opatření: Intenzifikace ČOV městyse 
Velký Újezd neakceptováno 

K připomínce se vyjádřil zpracovatel PDP MOV, z důvodu 
nedostatečných informací o plánovaných opatřeních, nebyla 
připomínka akceptována. 



Městys Velký 
Újezd 

35519_2015-MZE_2 
Do NPP Dunaje požadujeme doplnit následující opatření: Vyvložkování kanalizace 
městyse Velký Újezd neakceptováno 

K připomínce se vyjádřil zpracovatel PDP MOV, z důvodu 
nedostatečných informací o plánovaných opatřeních, nebyla 
připomínka akceptována. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_1 

V hodnocení stavu by měly být uvedené metody posouzení, jež budou v souladu se 
směrnicí, pro podpůrné hydromorfologické a fyzikálně-chemické složky jakosti jak v 
řekách, tak v jezerech. 

vysvětleno 
V kapitole III NPP jsou uvedeny všechny schválené metodiky 
používané pro monitoring a hodnocení stavu. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_10 

Na úrovni vodního útvaru jsou uvedeny pouze výjimky podle článků 4.4. a/nebo 4.5 
Výjimka podle článku 4.7 nebyla aplikována. Výjimky by měly být patřičně odůvodněné 
na úrovni vodního útvaru, a zejména v případě nových změn fyzikálních poměrů je třeba 
v druhém plánovacím cyklu zajistit soulad s článkem 4.7 rámcové směrnice o vodě. 

vysvětleno 

V mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky 
není ve druhém plánovacím období výjimka podle článku 4.7 
zatím uplatňována. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_11 

Nebylo možné najít žádnou informaci o počtu povrchových vodních útvarů, u nichž není 
dosahován dobrý nebo velmi dobrý ekologický stav/dobrý a lepší ekologický potenciál 
kvůli dusičnanům ze zemědělských zdrojů. V druhých plánech povodí předložit jasné 
posouzení počtu vodních útvarů, u nichž dobrý stav není dosahován kvůli vlivům ze 
zemědělství, jelikož v České republice byly za hlavní významné zatížení způsobené 
zemědělskými zdroji označeny difuzní zdroje znečištění dusičnany a pesticidy. 

akceptováno 

Kapitola II.1.2. Plošné a difuzní zdroje znečištění bude v každé 
podkapitole doplněna o text sumarizující počty VÚ s významným 
vlivem podle typu. U zemědělského znečištění budou počty VÚ 
rozděleny podrobněji na N-NO3, Pcelk a pesticidy. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_12 

Česká republika by měla zahájit opatření na kontrolu plošných zdrojů znečištění mimo 
zranitelné oblasti a Česká republika by měla zlepšit kontroly hydromorfologických vlivů ze 
zemědělství. 

akceptováno 

Byla navržena opatření na redukci vnosu znečištění ze 
zemědělství zejména dusičnany a pesticidy v LO Znečištění ze 
zemědělství a Pesticidy. Opatření jsou zaměřena také na 
protierozní ochranu a zvyšování ekologické stability krajiny. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_13 

Přezkoumat, do jaké míry příslušná stávající opatření k provedení směrnice o 
dusičnanech postačují k řešení zatížení způsobeného zemědělskými zdroji. 

akceptováno 

Efekt směrnice o dusičnanech byl uvážen při návrhu LO 
Znečištění ze zemědělství, LO byl navržen s ohledem na plošnou 
působnost směrnice o dusičnanech a také na limitní hodnoty 
vztažené ke směrnici o dusičnanech a k  RSV. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_14 

Česká republika by měla navíc zajistit zavedení základních opatření podle článku 11.3.h 
rámcové směrnice o vodě určených ke kontrole jiných plošných znečišťujících látek - 
např. fosfátů, pesticidů, pevných částic. Je zapotřebí, aby byla tato opatření konkrétní, 
měla jasný právní základ a zahrnovala odpovídající režimy poradenství, monitorování a 
inspekce pro zajištění jejich účinného provedení. 

vysvětleno 

Z plošných zdrojů jsou mimo dusičnany samostatným opatřením 
řešeny ještě pesticidní látky, ostatní zmíněné znečišťující látky 
nejsou samostatně řešeny, avšak protierozní opatření 
podporovaná v LO CZE208002 „znečištění ze zemědělství“ také 
přispívají k omezení vnosu těchto látek. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_15 

Navíc k základním opatřením by mělo být jasně uvedeno, jaká doplňková opatření budou 
nutná k tomu, aby se odstranil rozdíl oproti dobrému stavu, a která z těchto opatření 
budou zahrnuta do programu opatření druhých plánů povodí a jaké zdroje financování 
budou na realizaci těchto opatření využity. vysvětleno 

Jako základní opatření byla v NPP hodnocena opatření navržená 
v PDP. Efekt těchto opatření byl hodnocen v kapitole IV NPP. U 
ukazatelů, u kterých nedojde realizací základních opatření 
k dosažení dobrého stavu, byl aplikován návrh doplňkových 
opatření obvykle s celostátní působností. Tato opatření jsou 
navržena v kapitole V. 2. Jednotlivé listy opatření obsahující 
harmonogram a zdroje financování jsou přílohou kapitoly V NPP. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_16 
V tomto smyslu se očekává jasná zmínka ohledně programu rozvoje venkova (PRV) (a 
ohledně dalších zdrojů finančních prostředků). 

akceptováno 
Role PRV byla posílena v úpravě LO Snižování znečištění ze 
zemědělství a ochrana vodního prostředí. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_17 

Program rozvoje venkova České republiky navrhuje významné investice do opatření 
drenážních systémů, které by mohly potenciálně vést ke zhoršení stavu. Musí být zajištěn 
soulad s článkem 4.7. 

vysvětleno 
PRV investice do opatření drenážních systémů nenavrhuje. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_18 

Odběry vod nebyly identifikovány jako významný vliv. Zajistit, aby metodika pro 
ekologické průtoky (nazývané minimální zbytkový průtok) byla v souladu s cíli rámcové 
směrnice o vodě v oblasti životního prostředí (dobrý ekologický stav nebo potenciál). akceptováno 

Jedním z dílčích opatření v LO Sucho je: dokončit legislativní 
proces NV k minimálním zůstatkovým průtokům a metodický 
pokyn, průběžně pak zajistit změny nakládání s vodami ve smyslu 
dodržování minimálních zůstatkových průtoků a průběžně 
zajišťovat kontrolu jejich dodržování. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_19 

Určitá opatření týkající se hydromorfologických vlivů jsou zahrnutá do programů opatření, 
včetně aktualizované vnitrostátní Koncepce zprůchodnění říční sítě. Specifická opatření 
jsou součástí návrhu plánu povodí. Opatření se týkala hydromorfologických vlivů a 
nespecifikují, jak budou přispívat k dosažení cílů rámcové směrnice o vodě. Poskytnout 
informace o budoucích a stávajících actions určených k řešení hydromorfologických vlivů 
způsobených vodním hospodářstvím, výrobou vodní energie, veřejností a jinými 
souvisejícími odvětvími, a zavést odpovídající opatření v druhých plánech povodí (jako je 
zejména vytvoření strategie zavedení rybích přechodů a zajištění kontinuity toku) a na 
základě zapojení jiných opatření obnovy. 

akceptováno 

Hydromorfologické vlivy budou do plánů povodí zahrnuty ve třetím 
cyklu. Efekt opatření na biologické složky bude řešen ve 
vznikajícím background dokumentu. 



WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_2 

Měl by být jasně identifikovaný vztah mezi vlivy, stavy a opatřeními. Tento vztah by měl 
být jasný pro všechny významné vlivy identifikované ve všech příslušných kategoriích 
vod (řeky, jezera, nádrže, podzemní vody), kde by měly existovat jasné vazby na 
opatření, která jsou přijímána, a jejich očekávanou účinnost při snižování každého z 
těchto vlivů na úrovně slučitelné s dosažením cílů rámcové směrnice o vodě v rámci 
všech kategorií vod. 

akceptováno 

Vztah mezi vlivem, stavem, cílem a návrhem opatření byl 
zohledněn při posouzení efektivity opatření v ekonomické analýze 
a při návrhu výjimek a méně přísných cílů. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_20 

Na úrovni vodního útvaru jsou uvedeny pouze výjimky podle článků 4.4. a/nebo 4.5. 
Výjimka podle článku 4.7 nebyla aplikována. Příslušným způsobem zdůvodnit nové 
hydromorfologické modifikace (např. vodní elektrárny, nové drenáže atd.), podepřít je 
řádným posouzením alternativních řešení a zahrnout veškerá nezbytná opatření pro 
zmírnění dopadu. 

vysvětleno 

V mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky 
není ve druhém plánovacím období výjimka podle článku 4.7 
zatím uplatňována. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_21 

Zvážit a zajistit dostatečnou prioritu využívání opatření zelené infrastruktury a/nebo 
přirozené retence vody, které poskytnou řadu environmentálních (zlepšování kvality vod, 
protipovodňová ochrana, ochrana stanovišť atd.), sociálních a hospodářských přínosů, 
které mohou být v řadě případů nákladově efektivnější než šedá infrastruktura. 

akceptováno 

Opatření na podporu retence vody v krajině a povodí jsou 
obsažena v LO Sucho a Znečištění ze zemědělství. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_22 

Zajistit řádné posouzení chemického stavu podzemních vod a zda normy kvality dle 
přílohy I směrnice o podzemních vodách nebudou případně postačující k dosažení 
environmentálních cílů týkajících se ekosystémů závislých na podzemních vodách. 

vysvětleno 

Podrobný přehled prahových hodnot je v plánech zahrnut. 
Přísnější prahové hodnoty byly stanoveny pro vodní ekosystémy 
závislé na podzemních  
vodách, nikoli však pro suchozemské závislé ekosystémy, neboť 
nebyly identifikovány žádné přímo závislé suchozemské 
ekosystémy, jejichž stav je ohrožen chemismem podzemních vod. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_23 

Česká republika by měla stanovit přísnější prahové hodnoty dusičnanů a pesticidů (bod 3 
přílohy I směrnice 2006/118/ES). 

vysvětleno 

Přísnější prahové hodnoty byly stanoveny pro dusičnany i vybrané 
pesticidy s ohledem na vodní ekosystémy závislé na podzemních  
vodách. Přísnější prahové hodnoty pro dusičnany jsou aplikovány 
pro vybrané objekty podzemních vod, reprezentující podzemní 
vodu, která se odvodňuje do přímo závislých útvarů povrchových 
vod, kdežto přísnější prahové hodnoty pro vybrané pesticidy platí 
pro všechny útvary podzemních vod a hodnocené objekty 
podzemních vod. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_24 

V druhých plánech povodí jasně identifikovat základní opatření, která umožní 
jednoznačné posouzení potřeby doplňkových opatření, tj. Česká republika by například 
měla poskytnout veškeré informace o stupni dosažení souladu a načasování k dosažení 
úplného souladu se směrnicí 91/271/EHS (článek 15 a násl.) a dále to, jaká opatření nad 
její rámec jsou nutná k dosažení dobrého stavu a která z těchto opatření budou zahrnuta 
do druhých plánů povodí. 

vysvětleno 

Jako základní opatření byla v NPP hodnocena opatření navržená 
v PDP. Efekt těchto opatření byl hodnocen v kapitole IV NPP. U 
ukazatelů, u kterých nedojde realizací základních opatření 
k dosažení dobrého stavu, byl aplikován návrh doplňkových 
opatření obvykle s celostátní působností. Tato opatření jsou 
navržena v kapitole V. 2. Jednotlivé listy opatření obsahující 
harmonogram a zdroje financování jsou přílohou kapitoly V NPP. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_25 

Vypracovat v plném rozsahu ekonomickou analýzu využívání vody, včetně výpočtu 
environmentálních nákladů a nákladů na využívání zdroje. 

vysvětleno 

Environmentální náklady a náklady na využívání zdrojů jsou do 
návratnosti nákladů na VH služby zapracovány prostřednictvím 
poplatků za odběry a poplatků za vypouštění, další náklady jsou 
řešeny v rámci posouzení programu opatření. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_26 

Česká republika by měla revidovat přístup k výjimkám od poplatků za vodu po dobu 
nedostatku vody, přičemž by Česká republika měla rozpracovat tuto otázku v druhých 
plánech povodí. 

akceptováno 
LO Sucho byl doplněn v dílčím opatření: Revize výjimek z vodního 
zákona při vláhovém deficitu a revize a aktualizace norem pro 
závlahy. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_3 

Zaměřit lépe provozní monitoring vodních útvarů na ověřování výsledků analýzy vlivů a 
dopadů, např. by měla být řešena spojitost mezi dopady na vodní útvary a 
hydromorfologickými vlivy. 

akceptováno 
Hydromorfologie bude zohledněna v návrhu rámcového programu 
monitoringu. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_4 

Měl by být uveden jasný popis toho, jak byly BQE vybrány pro provozní monitoring a zda 
byly zvoleny ke zjišťování dopadů všech potenciálních vlivů. Jak byly BQE zvoleny pro 
jednotlivé potenciální vlivy a dopady u VÚ kategorie řeka a jezero (nádrže), zejména se 
týkajících těch, které plynou z hydromorfologických změn, kde by ryby mohly být 
považovány za jednu z nejcitlivějších BQE na tento vliv v řekách a jezerech (nádržích). 

akceptováno 

Výběr složek BQE byl proveden v souladu se schválenými 
metodikami vydanými MŽP. Popis způsobu výběru složek BQE ve 
vztahu ke všem potenciálním vlivům je obsažen v připravovaném 
background dokumentu. 

WRc plc, UK 
37441/2015-MZE-

15121_5 

Česká republika by měla navíc vyjasnit vazbu mezi znečištěním nebezpečnými látkami a 
jejich zdroji. Česká republika by měla zvážit nutné změny provozního monitorování s 
cílem podchytit potenciální znečišťující zátěže. akceptováno 

V rámci připravovaného rámcového programu monitoringu a 
programech provozního monitoringu bude zohledněno pravidlo, 
aby každý známý vliv měl sledovanou látku a každá sledovaná 
látka odpovídala vlivu. Rámcový program monitoringu bude vydán 
jaké background dokument. 
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Zajistit, aby plány povodí jasně identifikovaly rozdíl v porovnání s dobrým stavem, a aby 
programy opatření byly navrženy a prováděny s cílem dosáhnout odstranění tohoto 
rozdílu. Identifikované dopady musejí být jednoznačně přidělené jednotlivým zdrojům a 
odvětvím/drivers odpovědným za vlivy, pro všechny významné problémy hospodaření s 
vodou. 

akceptováno 

Vztah mezi vlivem, stavem, cílem a návrhem opatření byl 
zohledněn při posouzení efektivity opatření v ekonomické analýze 
a při návrhu výjimek a méně přísných cílů. 
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V druhém cyklu plánů povodí založit posouzení opatření v případě specifických 
znečišťujících látek povodí na příslušných EQS. Identifikace specifických znečišťujících 
látek povodí musí být transparentnější, s jasnou informací o způsobu, jakým byly zvoleny 
znečišťující látky, jak a kde byly monitorované, kde existují překročené hodnoty a jak bylo 
překročení zohledněno v rámci posouzení ekologického stavu. 

akceptováno 

Efektivnější využití dat dostupných z vydaných povolení 
k nakládání s vodami navrhuje LO Strategie k postupnému 
omezení nebo úplnému zastavení vnosu nebezpečných látek do 
povrchových vod. 
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Nejsou vyjádřené žádné doplňkové cíle pro příslušné chráněné oblasti. Posoudit, jaké 
doplňkové cíle / opatření jsou nutné s ohledem na chráněné oblasti (druhy a stanoviště, 
pitná voda, koupací vody) a zahrnout tyto doplňkové cíle/opatření do druhých plánů 
povodí. 

vysvětleno 

K posouzení potřeby doplňkových cílů je potřeba nejprve zajistit 
hodnocení stavu chráněných oblastí, tomuto opatření se věnuje 
LO Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť 
nebo druhů a mokřady) a LO Území vyhrazená pro odběry pro 
lidskou spotřebu. 
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Jsou zmíněny pouze VÚ, u nichž bude cílů rámcové směrnice o vodě dosaženo v roce 
2021. V druhých plánech povodí jasně uvést, kdy bude dosaženo cílů rámcové směrnice 
o vodě. 

akceptováno 
Připomínka byla zohledněna při návrhu výjimek a méně přísných 
cílů. 

 
 
Seznam nejčastěji použitých zkratek 
 
NPP – národní plán povodí 
PDP – plán dílčího povodí 
PDP MOV – Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 
PDP DYJ – Plán dílčího povodí Dyje 
PDP DUN – Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 
PpZPR – plán pro zvládání povodňových rizik 
LO – list opatření 
PV KPOV – programový výbor Komise pro plánování v oblasti vod 
ČOV – čistírna odpadních vod 
OPVZ – ochranné pásmo vodního zdroje 
PRVKUK – plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
ZOD - zranitelné oblasti dusičnany 
 


