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Základní evropské směrnice 
týkající se vody

Rámcová směrnice o vodách - Water 
Framework Directive 2000/60/ES (Plány 
povodí)

Povodňová směrnice - Flood Directive-
2007/60/ES (Plány pro zvládání 
povodňových rizik)



Další legislativa EU související 
s vodou

Pitné vody (DWD) 98/83/ES
Čištění městských odp. vod (UWWTD) 91/271/EHS
Nitrátová směrnice (NiD) 91/676/EHS
Koupací vody (BWD) 76/160/EHS
Směrnice o normách environmentální kvality (EQS)  
2013/39/EU
Směrnice o podzemních vodách (GWD) 2006/118/ES
Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 166/2006
(E-PRTR)
Směrnice INSPIRE 2007/2/ES



Implementace Rámcové 
směrnice do zákonů České 
republiky

- Vodní zákon č. 254/2001 Sb.

- Nástroje:

- Mezinárodních plány povodí (sestavuje 
MKOx)

- Národní plány povodí (MZe+MŽP) 

- Plány dílčích povodí (Podniky povodí 

ve spolupráci s kraji) (i pro povodně)



Principy Rámcové směrnice

Členské státy zajistí zejména dosažení 
dobrého stav vod a jeho nezhoršování 

Dobrý stav povrchových vod:

- Dobrý chemický stav – limity stanovené 

evropskou legislativou pro prioritní a 

prioritní nebezpečné látky

- Dobrý ekologický stav (rozdělený do 

složek) – členské státy si samy stanoví 

limity dobrého stavu podle typů útvarů



Principy Rámcové směrnice

Členské státy zajistí zejména dosažení 
dobrého stavu vod a jeho nezhoršování 

Dobrý stav podzemních vod:

- Dobrý chemický stav – limity i výběr látek 

stanovené členskými státy

- Dobrý kvantitativní stav – členské státy si 

samy stanoví metody (v ČR rovnováha 

mezi zdroji vody a odběry)



Plnění Rámcové směrnice v ČR
Vymezení útvarů povrchových a 

podzemních vod

Vyhodnocení ekologického a 
chemického stavu (povrchové),
kvantitativního a chemického 

stavu (podzemní vody)

Návrhy opatření pro zlepšení 
stavu

Vyhodnocení účinnosti opatření

Reporting (podávání 

zpráv Evropské 

komisi)

Identifikace antropogenních vlivů

Monitoring



Reporting podle WFD

• 2004 – kompetentní úřady

• 2005 – charakteristiky oblastí povodí

• 2008 – programy monitoringu

• 2010 – první plány oblastí povodí (2010-2015)

• 2012 – implementace opatření

• 2016 – druhé plány (2016-2021)

• 2018 – implementace opatření

• 2022 – třetí plány

• 2024 – implementace opatření

• po roce 2027 - ???



Ukázka

- https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesa

dy/projekty/ramcovasmernicevoda/default

.asp?lang=&tab=0&wmap=

- https://www.eea.europa.eu/themes/water/

european-waters/water-quality-and-water-

assessment/water-

assessments/ecological-status-of-

surface-water-bodies

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/ramcovasmernicevoda/default.asp?lang=&tab=0&wmap=
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-assessments/ecological-status-of-surface-water-bodies
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