
I I I .  

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne ....………...... 2017, 

 

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona 
č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., 
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
 zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona 
č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., 
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 3a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:   
„(9) Dále jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 
písm. b), povinny zajistit, aby byly na jejich webových stránkách nebo způsobem 
v místě obvyklým veřejně přístupné aktuální informace  
a) o jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a chemických směsích  
použitých k úpravě této vody, 
b) o tom, zda bylo zpracováno posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) a v jakém 
roce, a 
c) o tom, zda byla v rámci posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) zjištěna 
nepřijatelná rizika a přijata příslušná nápravná opatření.“.  

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10. 

CELEX 32015L1787 
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2. Za § 3b se vkládá § 3c, který zní:  
 

„§ 3c 
 

(1) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny vypracovat provozní řád, který obsahuje: 
 

a) údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody,  
b) základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a 

chemických směsích,  
c) údaje o opatřeních nutných pro kontrolu nepřijatelných rizik v celém systému 

zásobování,  
d) počet zásobovaných osob,   
e) monitorovací program,  
f) posouzení rizik, nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a dále o osoby 

uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se 
sezónním provozem.  

 
(2) Monitorovací program obsahuje  

a)  sběr a rozbor bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaná procesem průběžného 
monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody, 
b) kontrolu záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení, 
c) kontrolu úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulace a rozvodné infrastruktury.   
  

(3) Monitorovací program zpracovaný podle odstavce 2 musí 
      a) ověřovat, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro veřejné zdraví fungují 
účinně v celém řetězci zásobování vodou, a to od povodí přes místo odběru, úpravu, 
akumulaci a distribuci ke konečnému odběrateli, 
     b) poskytovat informace o jakosti vyráběné a dodávané pitné vody, 
     c) prokazovat, že u odběratele a další osoby v obdobném postavení je voda zdravotně 
nezávadná a odpovídá všem požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem, 
     d) určovat nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro veřejné zdraví. 
 

(4) Způsob provádění monitorovacího programu podle odstavců 2 a 3 stanoví prováděcí 
právní předpis. 

 
(5) Posouzení rizik obsahuje 
a) popis systému zásobování vodou, 
b) popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a 
c) stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění 
nepřijatelných rizik v celém systému zásobování. 
Proces posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto procesu stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 
(6) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny předložit návrh provozního řádu podle 

odstavce 1 ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 
 
(7) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny provozní řád podle odstavce 1 průběžně 

revidovat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn 
ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; pokud nedochází ke 
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změně provozního řádu, jsou povinny tuto informaci zaslat příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 5 let.“.    

 
                                                                          
CELEX 32015L1787 

3. V § 4 odstavec 3 zní: 
 „(3) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může rozsah a četnost kontrol pitné vody 
stanovené prováděcím právním předpisem 
    a) z moci úřední rozšířit o ukazatele, jejichž hodnota se blíží nejvyšší mezní hodnotě nebo 
mezní hodnotě, nebo o další ukazatele, jejichž výskyt lze předpokládat z důvodů 
geologického složení, havárie nebo jiných mimořádných událostí, jakož i zvýšit četnost 
kontrol pitné vody,  
   b) na žádost osoby uvedené v § 3 odst. 2 snížit, nejde-li o mikrobiologické ukazatele, pokud 
žadatel v žádosti prokáže, že jsou splněny následující podmínky:  
1. u ukazatelů, u kterých má být snížena četnost kontroly, jsou veškeré výsledky vzorků 

pitné vody odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z 
míst vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 60 % limitní 
hodnoty ukazatele. U ukazatelů, u kterých nelze vzhledem k limitní hodnotě aplikovat 
podmínku 60 %, rozhodne o možnosti snížení četnosti ze sledování orgán ochrany 
veřejného zdraví s přihlédnutím k posouzení rizik, jehož výsledky potvrzují, že není 
pravděpodobné zhoršení jakosti pitné vody v předmětném ukazateli,  

2. u ukazatelů, které jsou navrženy ze sledování vyřadit, jsou veškeré výsledky vzorků 
odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z míst 
vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 30 % limitní 
hodnoty ukazatele. U ukazatelů, u kterých nelze vzhledem k limitní hodnotě aplikovat 
podmínku 30 %, rozhodne o možnosti vyřazení ze sledování orgán ochrany veřejného 
zdraví s přihlédnutím k posouzení rizik, jehož výsledky potvrzují, že není pravděpodobné 
zhoršení jakosti pitné vody v předmětném ukazateli. 

Orgán ochrany veřejného zdraví může z moci úřední rozhodnout o ukončení platnosti těchto 
opatření, pokud pomine důvod jejich vydání.“.   
 
CELEX 32015L1787 

4. V § 4 se odstavec 4 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8. 
  

CELEX 32015L1787 
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5. V § 4  se v odstavci 7  číslo „4“ nahrazuje číslem „3“, slova  „a výsledky kontrol za 
období posledních 2 let“ se nahrazují slovy „a aktualizované posouzení rizik“ a část 
věty za středníkem se zrušuje.  

CELEX 32015L1787 

6. V § 80 odst. 1 písm. f) se text „§ 4 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 8“. 

7. V § 84 odst. 1 písm. e) se za slova „četnost kontroly“ vkládají slova „pitné vody nebo“. 

8. V § 84 odst. 1 písm.  j) se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 1;  slova  
„ a § 21a“ se nahrazují slovy „§ 21a nebo posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. b),“ a 
slova „v něm“ se nahrazují slovy „v nich“.  

9. V § 84 odst. 1 písm.  l) se text „§ 4 odst.9“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 8“. 

10. V § 92b odst. 1 písm. b) se text „§ 4 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 3“. 

11. V § 92b odst. 1 v písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje. 

12. V  § 92b odst. 1 písm. g) se slova „podle § 3a odst. 8 nebo § 4 odst. 3, 5 nebo 6“ 
nahrazují slovy „podle § 3a odst. 8 nebo 9 nebo § 4 odst. 4, 5 nebo 6“. 

13. V § 92b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), 
která znějí:  

           „h) nesplní povinnost předložit návrh provozního řádu ke schválení podle § 3c odst. 6, 
  i) nesplní povinnost revidovat, aktualizovat nebo předložit návrh změn provozního 
řádu podle § 3c odst. 7, nebo 
            j) nesplní informační povinnost podle § 3c odst. 7.“. 
 

14. V § 92b odst. 8 písm. e) se slova „podle odstavce 1 písm. e) nebo g)“ nahrazují slovy 
„podle odstavce 1 písm. e), g) nebo j)“. 

    

15. V § 94 odst.  2 se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 1“. 
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16. V § 99 se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 2“ a text „§ 4 odst. 4 písm.b)“ 
se nahrazuje textem „§ 4 odst. 3 písm. b)“. 

17. V § 108 odst. 1 se za text „§ 3 odst. 1 a 3“ vkládá text „§ 3a odst. 9, § 3c odst. 1 písm. e) 
a f)“ a text „§ 4 odst. 1,2,4, 8 a 9“ se nahrazuje textem „§ 4 odst. 1,2, 5 a 8“.   

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona osobami uvedenými v § 3  
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží provozní řád 
podle § 3c zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nejpozději do 6 let 
od nabytí účinnosti tohoto zákona.      

2. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí o návrhu provozního řádu 
podle § 3c odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, ve lhůtě do 9 měsíců ode dne předložení návrhu provozního řádu. 

                                                                
Čl. III 

       Účinnost 

        Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení.   
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