
Národní cíle České republiky k Protokolu o vodě a zdraví 
 
Vláda ČR vzala cíle na vědomí pod č.j. 434/08 na svém zasedání dne 9.4.2008, po schválení Radou pro zdraví a životní prostředí (2006), dvou kolech 
mezirezortního připomínkového řízení a jejich vypořádání (2007) a schválení ministrem zdravotnictví (2008). 
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), leden 2008 
 
Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

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 5000 obyvatel do 0,1 % u ukazatelů 
s NMH a do 1,0 % u ukazatelů s MH. U 
vodovodů do 5000 obyvatel do 1,0 % u 
ukazatelů s NMH a do 3,0 % u ukazatelů 
s MH. 

31.12.2012 MZ, MZe % nedodržení limitních hodnot 

2. 
 6.2.a dtto Vydat reedici nebo aktualizaci osvětových 

materiálů o studních. 
31.12.2010 MZ Vydání publikace (ano - ne) 

3. 
 6.2.a dtto Pokračovat v podpůrném programu na 

výměnu olověného potrubí v domech pro 
bydlení (MMR). 

Každoročně 
do roku 2013 

MMR Každoroční vyhlášení podpůrného 
programu 

4. 

6.2.b Omezení rozsahu epidemií a případů 
chorob souvisejících s vodou 

Zlepšit způsob šetření a hodnocení epidemií 
souvisejících s vodou (m.j. zavedením 
systému klasifikace hodnocení epidemií podle 
váhy důkazů). 

31.12.2009 MZ, KHS Vydání metodického doporučení 
(ano - ne) 

5. 

6.2.b dtto Publikovat pravidelně (1 x za pět let) přehled 
zjištěných epidemií ve vztahu k vodě, včetně 
zjištěných příčin apod. První zpráva za období 
2006 až 2010. 

Termín první 
zprávy: 

31.12.2011 

MZ Vydání zprávy (ano - ne) 
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

6. 

6.2.c (též 
k 6.2.d) 

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 schválení „Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací pro území státu“. Tento plán je 
vyjádřením koncepce zásobování pitnou 
vodou a odkanalizování a čištění odpadních 
vod v každé obci a její části při respektování 
optimality řešení jak z technického, tak 
ekonomického hlediska. 

Termín: 
31.12.2008 

MZe Schválení plánu  

7. 

6.2.c dtto 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. 

Průběžně Samosprávy 
obcí. 

Vytváření 
podmínek k 

naplnění cílů: 
orgány státní 
správy obcí a 
krajů, MZe 

% obyvatel ČR napojených na 
vodovod pro veřejnou potřebu 

8. 

6.2.d 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;  

Dokončit výstavbu chybějící vodohospodářské 
infrastruktury (čistíren odpadních vod 
a kanalizací pro veřejnou potřebu) a zlepšit 
technologie čištění odpadních vod ke splnění 
požadavků směrnice 91/271/EHS. 

31.12.2010 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        
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

9. 

6.2.d dtto Zajistit kvalitní přiměřené čištění odpadních 
vod v malých sídlech pod 2 000 
ekvivalentních obyvatel, kde existuje 
kanalizace pro veřejnou potřebu, podle 
směrnice 91/271/EHS. 

Průběžně Vlastníci 
předmětných  
kanalizací. 
Vytváření 

podmínek k 
naplnění cílů: 
orgány státní 
správy obcí a 
krajů, MZe, 
MŽP, SFŽP 

 

10. 

6.2.f (též 
k 6.2.g I) 

Aplikaci uznávané správné praxe 
managementu zásobování vodou a 
zneškodňování odpadních vod, včetně 
ochrany vod používaných jako  zdroje 
pitné vody 

Splnit požadavky směrnice 91/271/EHS o 
čištění městských odpadních vod při 
odkanalizování a čištění odpadních vod a při 
vypouštění těchto vod do vod povrchových. 

31.12.2010 Samosprávy 
obcí. 

Vytváření 
podmínek k 

naplnění cílů: 
orgány  státní 
správy obcí a 
krajů, MZe, 
MŽP, SFŽP 

Plnění požadavků směrnice Rady 
91/271/EHS (zejména limitních 
hodnot podle Přílohy 1, tab. 1 a tab. 
2) 

11. 

6.2.f (též 
k 6.2.g I) 

dtto Dosáhnout eliminace nebo omezení výskytu 
nebezpečných látek ve vodním prostředí, resp. 
splnit požadavky směrnic ES upravujících 
vypouštění nebezpečných látek a zvláště 
nebezpečných látek do vodního prostředí. 

31.12.2015 MŽP, MZe, 
samosprávy 
obcí, orgány 
státní správy 
obcí a krajů 

Plnění imisních standardů ukazatelů 
přípustného znečištění povrchových 
vod stanovených v Příloze 3, tab. 1 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve 
znění č. 229/2007 Sb. (ano - ne) 

12. 

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.  

31.12.2015 MŽP, MZ, 
MZe, Povodí 

s.p., 
samosprávy 
obcí, orgány 
státní správy 
obcí a krajů 

Jakost vody odpovídá požadavkům 
směrnic ES  
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

13. 

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 
stavu vod.  

22.12.2015 MŽP, MZe, 
Povodí s.p., 
samosprávy 
obcí, orgány 
státní správy 
obcí a krajů 

Kriteria budou stanovena v Plánech 
oblastí povodí 

14. 

6.2.g II Vypouštění neupravených přívalových 
vod při záplavách 

Podporovat zneškodňování srážkových vod 
přímým neškodným vsakem nebo 
vypouštěním přes dešťové usazovací nádrže. 

Dlouhodobě Vlastníci 
kanalizace, 
samosprávy 
obcí, orgány 
státní správy 
obcí a krajů, 
MŽP, MZe 

  

15. 

6.2.j Kvalita vod, které jsou využívány jako 
zdroje pitné vody; vod, které jsou 
obecně využívány na koupání či k 
produkci ryb  nebo k produkci či lovu 
korýšů a měkkýšů 

Dosáhnout pro vymezené lososové a kaprové 
vody souladu jejich jakosti se směrnicí 
78/659/EHS o jakosti sladkých povrchových 
vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení za 
účelem podpory života ryb, resp. se směrnicí 
2006/44/ES. 

1.5.2009 MZe, MŽP Kvalita vody splňuje limity Přílohy I 
směrnice 78/659/EHS, resp. 
směrnice 2006/44/ES 

16. 

6.2.j dtto Pro stanovené koupací oblasti zpracovat tzv. 
profily vod ke koupání (podle článku č. 6 
Směrnice 2006/7/ES), které charakterizují 
dané místo a identifikují rizika znečištění, 
včetně nápravných opatření. 

31.12.2011 MŽP, MZe, 
MZ 

Zpracování a zveřejnění všech 
koupacích profilů 

17. 

6.2.k Aplikace uznávané správné praxe při 
obhospodařování ohraničených vod ( 
umělých koupališť),  jež jsou obecně  k 
dispozici pro koupání 

Zpracovat a vydat příručku správné provozní 
praxe umělých koupališť. 

31.12.2012 MZ, SZÚ Vydání příručky (ano - ne) 
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

18. 

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 

Aktualizovat databáze Systému evidence 
kontaminovaných míst (SEKM) o údaje o 
persistentních organických polutantech 
(POPs). 

31.12.2008 MŽP Aktualizace databáze SEKM o POPs 
(ano - ne) 

19. 

6.2.l dtto Provést 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.  

31.12.2015 MŽP Inventarizace kontaminovaných míst 

20. 

6.2.m Efektivita systémů obhospodařování, 
rozvoje, ochrany a využití vodních 
zdrojů, včetně aplikace známých a 
obvyklých metod  kontroly znečištění 
jakéhokoliv druhu 

Realizovat 2. akční plán k ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů na období 2008 - 2011. 

31.12.2011 MZe Realizace a zpráva o plnění  
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

21. 

6.2.m dtto Zajistit dostupnost relevantních informací o 
aplikaci pesticidů v konkrétních lokalitách 
případně též jejich obsahu v půdě či 
skladových zásobách. Zajistit účinný a 
důsledný systém prevence kontaminace 
vodních zdrojů pesticidy – počínaje 
důsledným stanovením podmínek používání 
jednotlivých typů pesticidů z hlediska jejich 
schopnosti kontaminovat zdroje, identifikací 
rozkladových  metabolitů, které je třeba 
monitorovat v pitné vodě, rozpracovat zásady 
výběru pesticidních látek v rámci úplných 
rozborů pitné vody a rozpracovat zásady 
vzájemné součinnosti dozorových orgánů při 
dohledu nad používáním pesticidních látek 
z pohledu ochrany vodních zdrojů. 

31.12.2012 MZe, MŽP, 
MZ 

Dostupnost informací (ano - ne). 
Vznik rámcového dokumentu o 
prevenci výskytu pesticidů v pitných 
vodách a součinnosti dozorových 
orgánů (ano - ne) 

22. 

6.2.n Četnost zveřejňování informací o 
kvalitě dodávané pitné vody a kvalitě 
dalších vod souvisejících s cíli tohoto 
odstavce v mezidobí mezi zveřejněním 
informací podle článku 7, odstavce 2. 

Vytvořit informační systém hodnocení 
ekologického a chemického stavu vod podle 
Rámcové směrnice pro vodní politiku EU a 
zabezpečit přístup veřejnosti k výsledkům.  

31.12.2008 MŽP Veřejná dostupnost informací z 
Programů monitoringu vod podle 
směrnice 2000/60/ES (ano - ne) 

23. 
6.2.n dtto Zabezpečit přístupnost informací na internetu 

prostřednictvím Informačního systému veřejné 
správy VODA (ISVS-VODA). 

Průběžně MŽP, MZe Informační systém již funguje a je 
průběžně aktualizován (aktualizace: 
ano - ne) 

24. 

6.2.n dtto Pokračovat v pravidelném vydávání zpráv o 
jakosti pitné vody (zpráva pro EK 1 x za tři 
roky a národní zpráva každý rok), rekreační 
vody (každoročně) a ostatních vod (viz zprávy 
MŽP a MZe). 

Každoročně 
nebo dle 

uvedených 
četností. 

MZ, MZe, 
MŽP 

Vydávání zpráv v příslušných 
termínech (ano - ne) 
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

25. 

6.5.a, 
6.5.b 

Národní nebo místní opatření pro 
koordinaci svých kompetentních orgánů

Vypracovat 8 plánů oblastí povodí.  22.12.2009 Povodí s.p. ve 
spolupráci s 
krajskými 

úřady. 
Vytváření 
podmínek: 
MZe, MŽP 

Vypracování plánů oblastí povodí      
(ano - ne) 

26. 
6.5.a, 
6.5.b 

dtto Vypracovat 3 plány národních částí 
mezinárodních oblastí povodí Labe, Dunaje a 
Odry.  

22.2.2010 MŽP, MZe Vypracování plánů národních částí 
mezinárodních povodí (ano - ne) 

27. 

9.1.a Zvýšení znalostí  veřejnosti, pokud jde o 
důležitost vodního hospodářství a 
veřejného zdraví a jejich vzájemný  
vztah 

Zlepšovat osvětu obyvatelstva prostřednictvím 
tiskovin a internetových stránek. 

Průběžně MZ, MZe, 
MŽP a jimi 
řízené 

organizace 

  

28. 
9.1.a dtto Posílit informační systémy v oblasti vodovodů 

a kanalizací pro zkvalitnění informovanosti 
veřejnosti (zkvalitnit „public relations“). 

31.12.2008 MZe   

29. 

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 a 

Pokračovat v rozvíjení vzdělávacích programů 
pro vodohospodáře a hygienickou službu. 

Průběžně MZ, MZe   
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

30. 

9.III Podpora vzdělávání a zaškolení 
odborných a technických pracovníků, 
kteří jsou třeba pro obhospodařování 
vodních zdrojů a pro provozování 
systémů  zásobování vodou a 
zneškodňování odpadních vod, a budou 
je podporovat při zvyšování jejich 
znalostí, zlepšování dovedností a 
seznamování se s novými poznatky. 
Uvedené vzdělávání a zaškolení bude 
zahrnovat příslušné aspekty týkající se 
veřejného zdraví. 

Podporovat stabilizaci systému vzdělávání 
příslušných profesních specialistů oboru 
vodovodů a kanalizací v oblasti inženýrské 
výstavby infrastruktury i technologií.  

Průběžně MZe 

  

31. 

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 prostřednictvím resortních 
grantových agentur MZe a MŽP. 

Průběžně MZe, MŽP, 
MZ 

  

32. 
9.4.a dtto Podporovat oborový výzkum ekonomických 

souvislostí efektivnosti zásobování vodou a 
čištění odpadních vod. 

Průběžně MZe 

  

33. 

9.4.b Vývoj integrovaných informačních 
systémů, které budou pracovat s 
informacemi o dlouhodobých trendech, 
současných nedostatcích a minulých 
problémech a jejich úspěšném řešení na 
poli vody a zdraví, a poskytovat takové 
informace kompetentním orgánům 

Udržovat a rozvíjet Informační systém IS 
PiVo (databáze jakosti pitné a koupací vody). 

Průběžně MZ   

34. 
10.1.c Podpora znalostí veřejnosti, vzdělávání, 

zaškolení, vědeckého výzkumu, rozvoje 
a informovanosti v souladu s článkem 
9. 

Dozírat, aby dodavatelé pitné vody plnily své 
zákonné povinnosti ohledně informování 
spotřebitelů o jakosti dodávané vody. 

Průběžně MZ   
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Č. 
 

Odkaz na 
Protokol 
(článek, 
odstavec, 
písmeno) 

Předmět plnění 
 
 

Stanovený cíl 
 

Termín 
plnění 

 

Odpovědnost
 

Ukazatel plnění (splnění) cíle 
 

35. 

10.3. Strany  zajistí, aby informace uvedené v 
článku 7, odstavec 4 a v odstavci 1 
tohoto článku byly v jakoukoli 
přiměřenou dobu dostupné veřejnosti 
zdarma k nahlédnutí,  a poskytnou 
občanům po zaplacení stanoveného 
poplatku za pomoci příslušného 
vybavení kopie požadovaných  
informací. 

Rozvíjet informování veřejnosti o jakosti vod 
ke koupání prostřednictvím internetu. 

Průběžně MŽP, MZ, 
rezortní 

organizace 

Aktualizace příslušných 
webovských stránek 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
EHS – Evropské hospodářské společenství 
ES _ Evropské společenství 
EU – Evropská unie 
KHS – Krajská hygienická stanice 
MH – mezní hodnota 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
MZ – Ministerstvo zdravotnictví 
MZe – Ministerstvo zemědělství 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
NMH – nejvyšší mezní hodnota 
POPs – persistentní organické polutanty 
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst 
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
SZÚ – Státní zdravotnický ústav 
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