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NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH CÍLŮ OCHRANY VOD 
 
Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech dílčích povodí určeny zvláštní cíle ochrany vod. Určení zvláštních 
cílů spočívá, podle § 23a odstavce (4) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (vodní zákon), 
v prodloužení lhůt pro dosažení cílů ochrany vod uvedených v odstavci (2) téhož zákona (viz níže) za účelem 
postupného dosahování cílů nebo ve stanovení méně přísných požadavků. Zvláštní cíle ochrany vod musí být 
pro vybrané útvary povrchových a podzemních vod určeny tak, aby nebylo ohroženo plnění cílů ochrany vod 
ostatních útvarů povrchových a podzemních vod a aby byly v souladu s odstavci (5) až (9) § 23a zákona 
o vodách. 

 
Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen „cíle ochrany vod“) jsou stanoveny závazky 
vyplývajícími z předpisů EU, zejména Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

 
Cíle ochrany vod podle vodního zákona: 

 
a)  Cíle ochrany vod pro povrchové vody: 

1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich dobrého stavu, 

s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3, 
3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů  

a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, 
4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění 

a úniků prioritních nebezpečných látek. 
 

b)  Cíle ochrany vod pro podzemní vody: 
1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek do 

těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a zajištění vyváženého stavu mezi 

odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod, 
3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť 

nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného 
snížení znečištění těchto vod. 

 
c)  Cíle ochrany vod jsou též  definovány v oblastech vymezených v § 28 odst. (1), § 30 odst. (1), § 32 odst. 

(2), § 33 odst. (1), § 34 odst. (1) a § 35 odst. (1) vodního zákona a ve zvláště chráněných územích podle 
zvláštních zákonů jako dosažení cílů stanovených pro povrchové vody podle písmene a) a pro 
podzemní vody podle písmene b), pokud v těchto oblastech nejsou pro tyto vody stanoveny zvláštními 
právními předpisy odlišné požadavky. 
 

Cílů ochrany vod pro povrchové vody v bodech 2 a 3, cílů ochrany vod pro podzemní vody v bodě 2 a cílů 
ochrany vod uvedených v písm. c) je třeba dosáhnout do 22. prosince 2015. 

 
Při stanovení zvláštních cílů ochrany vod, podle § 15 odstavce (1) a (2) vyhlášky č. 24/2011 Sb. o plánech povodí 
a plánech pro zvládání povodňových rizik, se pro útvary podzemních vod zváží vliv stavu útvaru na rozvoj 
společnosti, povrchové vody a související suchozemské ekosystémy, na regulaci vodních zdrojů, povodňovou 
ochranu a odvodnění území. Pro útvary povrchových vod se pak při stanovení zvláštních cílů ochrany zváží 
možnost jejich dosažení ve lhůtě prodloužené podle § 23a odst. 5 vodního zákona: 
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Lhůta pro dosažení cílů ochrany vod (22.12.2015) může být prodloužena pouze tehdy, pokud se neprojeví další 
zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, při splnění těchto podmínek: 

 
a) není-li včasné dosažení cílů ochrany vod možné z nejméně jednoho dále uvedeného důvodu: 

1. míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické proveditelnosti dosažena pouze postupnými 
kroky, které přesahují tímto zákonem stanovené lhůty, 

2. dosažení požadovaného zlepšení v rámci tímto zákonem stanovené lhůty by bylo neúměrně nákladné, 
3. přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného vodního útvaru v rámci tímto zákonem 

stanovené lhůty,  
 

b) prodloužení lhůty a důvody jejího prodloužení budou jmenovitě uvedeny a vysvětleny v plánu povodí a  
 
c) prodloužení lhůty bude omezeno na období maximálně dvou následujících aktualizací plánů povodí (tj. 

do 22.12.2027), s výjimkou případů, kdy přírodní podmínky jsou takové, že stanovené cíle ochrany vod 
nemohou být v těchto obdobích dosaženy. 
 

Podmínky stanovení méně přísných cílů ochrany vod a podmínky uplatnění výjimek k dosažení dobrého stavu 
podzemních vod, dobrého ekologického stavu a dobrého ekologického potenciálu jsou specifikovány v odstavci 
(6) až (8) § 23a vodního zákona. Podle odstavce (9) § 23a lze výjimky uplatnit pouze pokud nedojde k trvalému 
vyloučení nebo ústupkům při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí v jiných vodních 
útvarech ležících v téže oblasti povodí a jejich použití je v souladu s cíli ochrany životního prostředí. 

 
 

Vzhledem k absenci příslušných metodických podkladů, zejména „Metodiky stanovení cílů a hodnocení dosažení 
cílů“ a „Metodiky pro identifikaci a odůvodnění výjimek dle Rámcové směrnice“, a rovněž ke skutečnosti, že 
dosud nebyla provedena příslušná hodnocení stavu vod, není možné v této etapě přípravných prací provést 
návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 15 vyhlášky č. 24/2011 Sb. a § 23a zákona č. 254/2001 Sb. v platném 
znění. 

 
Zvláštní cíle se navrhují na základě hodnocení stavu vod. Teprve po konečném vyhodnocení stavu vod a návrhu 
programu opatření bude možné stanovit zvláštní cíle ochrany vod pro dílčí povodí Horní Odry v souladu 
s platnými předpisy. 
 
 


