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Národní cíle České republiky k Protokolu o vodě a zdraví  
 

Upravené cíle k 1. 10. 2019 

Původní znění cílů a další podpůrné informace jsou uvedeny v dokumentu: Národní cíle České republiky k Protokolu o vodě a zdraví (Část I: Požadovaná témata pro stanovení 

národních cílů a současný stav jejich řešení v České republice; Část II: Existující nástroje ke zlepšení současného stavu; Část III: Návrh cílů) z ledna 2008, který je mj. dostupný 

na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/protokol-o-vode-a-zdravi. Tamtéž jsou dostupné i revidované cíle z června 2013. Návrh cílů byl doplněn o odkazy na cíle 

udržitelného rozvoje (SDG), včetně konkrétních indikátorů navržených Strategickým rámcem Česká republika 2030. 

Č. Odkaz na 

Protokol 

(čl., odst., 

písm.) 

Předmět plnění Stanovený cíl Termín 

plnění 

Odpovědnost Ukazatel plnění (splnění) cíle 

1. 

 6.2.a Kvalita dodávané pitné vody Omezit případy nedodržování limitních 

hodnot jakosti pitné vody (vyjádřené jako 

% nedodržování limitních hodnot). U 

vodovodů nad 5 000 obyvatel do 0,1 % u 

ukazatelů s NMH a do 0,6 % u ukazatelů 

s MH. U vodovodů do 5 000 obyvatel do 1,0 

% u ukazatelů s NMH a do 2,0 % u 

ukazatelů s MH. 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 (3.9) a 6 

(6.1)  

 

Průběžně MZ, MZe % nedodržení limitních hodnot 

2.  

 6.2.a dtto Provést posouzení rizik vnitřních vodovodů 

prioritních budov podle novely směrnice 

98/83/ES na přítomnost olova v pitné vodě a 

stanovit nápravná opatření. 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 3 (3.9) 

 

do roku 2028 MZ, KHS, 

MMR 

Schválení provozních řádů vnitřních 

vodovodů prioritních budov 

3.  

6.2.b Omezení rozsahu epidemií a případů 

chorob souvisejících s vodou 

Zlepšit způsob šetření a hodnocení epidemií 

souvisejících s vodou (mj. zavedením 

systému klasifikace hodnocení epidemií 

podle váhy důkazů). 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 a 6 

31. 12. 2021 MZ, KHS Vydání metodického doporučení  

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/protokol-o-vode-a-zdravi
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4.  

6.2.b dtto Publikovat pravidelně (1 x za pět let) 

přehled zjištěných epidemií ve vztahu 

k vodě, včetně zjištěných příčin apod.  

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 a 6 

 

Průběžně 

každých 5 let 

MZ Vydání zprávy  

5.  

6.2.c Plocha teritoria nebo velikost či část 

populace, jíž by měly sloužit 

rozvodné systémy pro zásobování 

pitnou vodou, nebo kde by mělo být 

zkvalitněno zásobování pitnou vodou 

zajišťované jiným způsobem 

Zajistit, aby se na vodovod pro veřejnou 

potřebu mohli připojit i obyvatelé v 

okrajových místech měst a obcí a malých 

obcí. Toto opatření se vzhledem k malému 

počtu obyvatel v těchto místech již 

významně nepodílí na celkovém počtu 

zásobených obyvatel. Finanční výpomocí 

státu podpořit obce, které v souladu s 

PRVKÚK (pro území jednotlivých krajů) 

rozšiřují vodovodní síť i do okrajových 

částí obcí. Finanční podpora musí splňovat 

kritéria příslušného programu. 

_____________________________________ 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 (6.1) a  

v dokumentu ČR 2030 – specifický cíl 10.6, 

indikátor 10.6.1 

 

Průběžně Samosprávy 

obcí. 

Vytváření 

podmínek k 

naplnění cílů: 

orgány státní 

správy obcí a 

krajů, MZe 

% obyvatel ČR napojených na 

vodovod pro veřejnou potřebu 

6.  

6.2.d, 

6.2.f (též 

k 6.2.g I) 

Zvětšit plochu teritoria nebo velikost 

či část populace, jíž by měly sloužit 

sběrné systémy kanalizace nebo kde 

by mělo být zkvalitněno 

zneškodňování odpadních vod 

zajišťované jiným způsobem  

Zajišťovat výstavbu a modernizaci 

vodohospodářské infrastruktury (čistíren 

odpadních vod a kanalizací pro veřejnou 

potřebu) a  tím zajistit splnění požadavků 

směrnice 91/271/EHS. 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 (6.3) a v 

dokumentu ČR 2030 – specifický cíl 10.6, 

indikátor 10.6.2 

Průběžně Samosprávy 

obcí. 

Vytváření 

podmínek k 

naplnění cílů: 

orgány státní 

správy obcí a 

krajů, MZe, 

MŽP, SFŽP 

% obyvatel napojených na 

kanalizaci, 

% čištěných odpadních vod, 

počet nově postavených nebo 

rekonstruovaných čistíren 

odpadních vod za reportované 

období, plnění požadavků směrnice 

Rady 91/271/EHS (zejména 

limitních hodnot podle Přílohy 1, 

tab. 1 a tab. 2)        
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7.  

6.2.d dtto Zajistit přiměřené čištění odpadních vod 

v malých sídlech pod 2 000 ekvivalentních 

obyvatel, kde existuje kanalizace pro 

veřejnou potřebu, podle směrnice 

91/271/EHS. 

____________________________________ 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 (6.3) 

 

Průběžně Vlastníci 

předmětných 

kanalizací. 

Vytváření 

podmínek k 

naplnění cílů: 

orgány státní 

správy obcí a 

krajů, MZe, 

MŽP, SFŽP 

 

8.  

6.2.f (též 

k 6.2.g I) 

Aplikace uznávané správné praxe 

managementu zásobování vodou a 

zneškodňování odpadních vod, včetně 

ochrany vod používaných jako zdroje 

pitné vody 

Postupné snížení znečišťování prioritními 

látkami a zastavení nebo postupné 

odstranění emisí, vypouštění a úniků 

prioritních nebezpečných látek do vodního 

prostředí. 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 (3.9) a 6 

(6.1) 

 

31. 12. 2027 MŽP, MZe, 

samosprávy 

obcí, orgány 

státní správy 

obcí a krajů 

Plnění norem environmentální 

kvality povrchových vod 

stanovených v příloze 3 A nařízení 

vlády č. 401/2015 Sb. 

9.  

6.2.f (též 

k 6.2.j) 

dtto Dosáhnout požadavků směrnic 

upravujících jakost vod pro koupání a 

jakost vody pro úpravu na vodu pitnou a 

jejich imisních standardů.  

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 (3.9) a 6 

(6.1) 

 

Průběžně MŽP, MZ, 

MZe, Povodí 

s. p., 

samosprávy 

obcí, orgány 

státní správy 

obcí a krajů 

Jakost vody odpovídá požadavkům 

směrnic EU  

10.  

6.2.f (též 

k 6.2.j) 

dtto Splnit požadavky směrnice 2000/60/ES 

ustavující rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky na dosažení dobrého 

ekologického stavu povrchových vod a 

dobrého kvantitativního a chemického 

stavu podzemních vod.  

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 (3.9) a 6 

(6.1) a v dokumentu ČR 2030 – specifický cíl 

14.2, indikátory 14.2.1, 14.2.2 a 14.2.3 

 

22. 12. 2027 MŽP, MZe, 

Povodí s. p., 

samosprávy 

obcí, orgány 

státní správy 

obcí a krajů 

Kriteria jsou stanovena v Plánech 

oblastí povodí  
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11.  

6.2.g II Vypouštění neupravených 

přívalových vod při záplavách 

Podporovat zneškodňování srážkových vod 

přímým neškodným vsakem nebo 

vypouštěním přes dešťové usazovací 

nádrže. 

_____________________________________ 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 

 

Dlouhodobě Vlastníci 

kanalizace, 

samosprávy 

obcí, orgány 

státní správy 

obcí a krajů, 

MŽP, MZe 

  

12.  

6.2.l Identifikace a čištění zvláště 

znečištěných míst, která nepříznivě 

ovlivňují vody spadající do 

působnosti tohoto Protokolu nebo jež 

tak mohou učinit a u nichž hrozí 

propuknutí chorob souvisejících s 

vodou 

Provádět důslednou inventarizaci 

kontaminovaných míst s provedením 

předběžných hodnocení možných 

zdravotních a ekologických rizik; toto 

hodnocení využít pro budoucí analýzy rizik 

a hodnocení nezbytnosti dekontaminace 

z toho plynoucí spolu s ekonomickým 

zhodnocením provedení takového zásahu.  

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 (3.9) a 6  

 

31. 12. 2021 MŽP Národní inventarizace 

kontaminovaných míst 

 

 

13.  

6.2.m Efektivita systémů obhospodařování, 

rozvoje, ochrany a využití vodních 

zdrojů, včetně aplikace známých a 

obvyklých metod kontroly znečištění 

jakéhokoliv druhu 

Realizovat akční plány k ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů, kontrolovat jejich plnění a 

aktualizovat je. 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 (3.9), 6, 

12 a 15 

 

Průběžně 

 

MZe Aktualizace akčních programů, 

realizace opatření AP, 

report EK 

14.  

6.2.m dtto Zajistit dostupnost relevantních informací o 

aplikaci pesticidů v konkrétních lokalitách. 

Zajistit účinný a důsledný systém prevence 

kontaminace vodních zdrojů pesticidy – 

počínaje důsledným stanovením podmínek 

používání jednotlivých typů pesticidů 

z hlediska jejich schopnosti kontaminovat 

zdroje a identifikací rozkladových 

metabolitů, které je třeba monitorovat 

v pitné vodě. Dále zavést regulace používání 

některých POR (případně přechod na méně 

rizikové POR) v oblasti, kde účinná látka a 

31. 12. 2025 MZe, MŽP, 

MZ 

Dostupnost informací o aplikaci 

pesticidů, 

dostupnost informací o vyhlášených 

OP,  

metodické a legislativní zajištění 

provádění vhodných preventivních 

opatření, zejména v ochranných 

pásmech vodních zdrojů  
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její rezidua byla opakovaně zjištěna v 

nadlimitním množství ve vodním zdroji 

nebo v útvaru povrchové či podzemní vody, 

a pro hospodařící subjekty zajistit 

dostupnost aktuálních informací o 

vyhlášených ochranných pásmech. Změnit 

způsob hospodaření v OP (zvýšit podíl 

nepotravinářské produkce a zvýšit podporu 

ekologického zemědělství). 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDGs č. 3 (3.9), 6, 

12 a 15 

 

15.  

6.5.a, 

6.5.b 

Národní nebo místní opatření pro 

koordinaci svých kompetentních 

orgánů 

Aktualizovat plány pro povodí Labe, 

Dunaje a Odry sestávající z 3 úrovní (Plánů 

dílčích povodí, Plánů národních povodí a 

Plánů mezinárodních oblastí povodí). 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 

 

22. 12. 2021 MZe, MŽP, 

Povodí s. p. 

ve spolupráci 

s krajskými 

úřady   

Vypracování plánů pro povodí 

Labe, Dunaje a Odry sestávající z 3 

úrovní (Plánů dílčích povodí, Plánů 

národních povodí a Plánů 

mezinárodních oblastí povodí)  

16.  

9.1.a, 10.3 Zvýšení znalostí veřejnosti, pokud jde 

o důležitost vodního hospodářství a 

veřejného zdraví a jejich vzájemný 

vztah. Strany zajistí, aby informace 

uvedené v článku 7, odstavec 4 a v 

odstavci 1 článku 10.3 byly 

v jakoukoli přiměřenou dobu zdarma 

dostupné veřejnosti k nahlédnutí, a 

poskytnou občanům po zaplacení 

stanoveného poplatku za pomoci 

příslušného vybavení kopie 

požadovaných informací 

Zlepšovat osvětu obyvatelstva 

prostřednictvím tiskovin a internetových 

stránek. 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 

Průběžně MZ, MZe, 

MŽP a jimi 

řízené 

organizace 

Pravidelné realizování publikací: 

Zpráva o stavu vodního 

hospodářství České republiky 

(Modrá zpráva), Vodovody 

kanalizace ČR, Zpráva o kvalitě 

pitné vody v ČR, Zpráva o kvalitě 

koupacích vod v ČR (vše 

každoročně). Většina těchto 

publikací je v elektronické podobě 

zveřejňována i na internetových 

stránkách. Provozování 

Vodohospodářského informačního 

portálu VODA (voda.gov.cz). 

Aktuální informace (o koupacích 

vodách a další) na internetových 

stránkách příslušných ministerstev. 

Národní zdravotnický informační 

portál NZIP MZ (nzip.cz) 
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17.  

9.2.a Podpora pochopení aspektů své 

práce, jež souvisejí s veřejným 

zdravím, těmi, kteří jsou zodpovědní 

za vodní hospodářství, zásobování 

vodou a zneškodňování odpadních 

vod  

Zpracovat a schválit posouzení rizik (Water 

Safety Plans) systémů veřejného zásobování 

pitnou vodou (jako součást provozního 

řádu). 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 

31. 12. 2024 MZ, KHS Schválení provozních řádů 

18.  

9.4.a Podpora výzkumu a vývoje cenově 

efektivních způsobů a technik 

prevence, kontroly a omezení výskytu 

s vodou souvisejících chorob 

Podporovat výzkum a vývoj v oblasti 

zlepšení jakosti vody.  

 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 

Průběžně MZe, MŽP, 

MZ, MŠMT  

  

19.  

9.4.a dtto Podporovat oborový výzkum ekonomických 

souvislostí efektivnosti zásobování vodou a 

čištění odpadních vod. 

 

Stanovený cíl je obsažen v SDG č. 6 

 

Průběžně MZe Každoroční publikace Vodovody a 

kanalizace ČR 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

 

ČR 2030 – Strategický rámec Česká republika 2030 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

KHS – Krajská hygienická stanice 

MH – mezní hodnota 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NMH – nejvyšší mezní hodnota 

PRVKÚK – Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky 

SDGs – Cíle udržitelného rozvoje (součást dokumentu „Transforming our World: The 2030 

Agenda for Sustainable Development“)  

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

SZÚ – Státní zdravotní ústav 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

