
                                                                                                                           IV.  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Obecná část 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Současný systém kontroly nezávadnosti vody, který vychází ze směrnice 98/83/ES,  
o jakosti vody určené k lidské spotřebě, se soustřeďuje na kontrolu kvality vody na kohoutku u 
spotřebitele. Tento stav nelze považovat za dostatečně preventivní, jelikož ve chvíli, kdy 
laboratorní kontrola zjistí nevyhovující kvalitu vody, již není možné odběratele nijak ochránit. 
Proto se v posledních 10 letech klade ze strany Světové zdravotnické organizace větší důraz na 
kontrolu celého průběhu výroby a distribuce vody, aby nemohlo dojít k jejímu znečištění. 
  
Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, musí 
provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu provádět kontroly kvality surové vody a vody 
upravované. Rozsah a zaměření této kontroly nevychází ze stanovení kritických bodů - není 
podložen rizikovou analýzou. Protože tento systém není zaměřen na kontrolu procesů a jejich 
kritických bodů, nemůže být považován za dostatečný k zabezpečení nezávadnosti vody, jak je 
dnes moderně pojímáno, tj. formou systému posouzení rizik. 
 
Podrobnosti ke zhodnocení platného právního stavu jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace. 
  
Platná právní úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 
diskriminace, a stejně tak se nijak nedotýká rovnosti mužů a žen. 
 
 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody je nezbytné upravit podle současných 
požadavků požadovaných směrnicí č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a 
III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě a tím zvýšit nejen zabezpečení 
její nezávadnosti; tím bude také výrazně zlepšena možnosti prevence havárií a epidemií 
vyvolaných závadnou vodou. Na základě návrhu zákona budou provozovatelé vodovodů pro 
veřejnou potřebu ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví v rámci provozního řádu nově 
zpracovávat monitorovací program a posouzení rizik. V návaznosti na tuto úpravu jsou nově 
stanoveny případy, za nichž může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozšířit nebo snížit 
rozsah a četnost kontrol pitné vody. 

 
Podrobnosti odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy jsou uvedeny v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
  
Navrhovaná právní úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady 
zákazu diskriminace, a stejně tak se nijak nedotýká rovnosti mužů a žen. 
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3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku 

 
Cílem navržené novely je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2015/1787 
ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě do legislativy ČR, jednak snaha zajistit výrobu trvale bezpečné pitné vody a 
snížit tak na minimum možné riziko ohrožení zdraví zásobovaných obyvatel.    

 
Citovaná směrnice nově předpokládá kromě zpracování tzv. monitorovacího programu také 
zpracování posouzení rizik výrobci pitné vody. Zda zpracování posouzení rizik bude povinné pro 
všechny provozovatele vodovodů (viz RIA - varianta I), nebo jen pro ty, které žádají o jakoukoliv 
„výjimku“ z kvality dodávané vody (viz RIA – varianta II), ponechává směrnice na rozhodnutí 
jednotlivých států.  
 
Podrobnosti k vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku včetně popisu a 
vyhodnocení jednotlivých variant transpozice jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace. 

 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a 

mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Vychází ze zásad 
uvedených v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod, zejména ze zásady 
zákonnosti uvedené v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 4 Listiny (ukládání povinností jen na základě 
zákona, ze zásady zákonného výkonu veřejné moci uvedené v čl. 2 Listiny). 

 
  

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie a s legislativními záměry a návrhy předpisů EU 

 
Návrh je plně slučitelný s předpisy Evropské unie, kterými se stanovují a sjednocují požadavky na 
jakost dodávané pitné vody a způsob jejího zabezpečení, a to se směrnicí č. 98/83/ES o jakosti 
vody určené pro lidskou spotřebu a směrnicí č. 2015/1787, kterou se mění přílohy II a III směrnice 
Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. 
 
Gestorem uvedené směrnice je Ministerstvo zdravotnictví, spolugestorem je Ministerstvo 
zemědělství. 
 
Některé části směrnice, tj. příloha II – část A a C, přináší nové povinnosti provozovatelů při 
výrobě pitné vody a je tedy nutné provést jejich transpozici novelou zákona o ochraně veřejného 
zdraví. 
 
Některé části směrnice, tj. příloha II – část B a D, příloha III, týkající se konkrétních požadavků na 
analytické metody, metody a techniky odběru vzorků a minimálního rozsahu sledování kvality 
vody budou transponovány částečně novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (pokud jde o 
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tzv. „upravenou vodu“, gesce Ministerstva zdravotnictví) a částečně novelou vyhlášky č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (pokud jde o tzv. „surovou 
vodu“, gesce Ministerstva zemědělství). 

 
Návrh je v souladu s obecnými zásadami práva EU. Judikatura EU tuto oblast neupravuje.   

 
6. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je ČR vázána 
 

Navrhovaná právní oblast, která je předmětem návrhu, není upravována mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  
 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel 

 
Směrnice Komise (EU) 2015/1787 předpokládá, že správnost stanovení monitorovacích programů 
a provedení posouzení rizik budou kontrolovat státní orgány nebo instituce k tomu státem 
pověřené – vyšší zátěž a nároky (nejen odborné, ale i personální) proto bude tato nová povinnost 
znamenat také pro orgány ochrany veřejného zdraví, které budou posouzení rizik schvalovat. 
Z personálního pohledu činí odhad nutného navýšení personálního obsazení krajských 
hygienických stanic o 2 odborné pracovníky na každou krajskou hygienickou stanici, což činí při 
počtu 14 krajských hygienických stanic finanční navýšení o 28 mil. Kč ročně.   

 
Navrhovaná právní úprava nemá sociální dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel. 
 
Zavedení posouzení rizik bude mít finanční dopad na podnikatelské prostředí České republiky, tj. 
na provozovatele vodovodů.  
 

Posouzením rizik se rozumí dokument, který obsahuje popis systému zásobování vodou, popis 
zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k 
odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik. Vytvoření takového dokumentu a jeho zavedení do 
praxe sestává z několika kroků, z nichž za nejdůležitější je možno považovat např. provedení 
popisu systému zásobování (po stránce technické, organizační i personální), dále provedení 
identifikace nebezpečí (tj. vyhledávání všech existujících nebo hrozících nebezpečí v systému), 
dále odhad pravděpodobnosti vzniku a následků zjištěných nebezpečí, určení kritických bodů 
v systému zásobování pitnou vodou, provedení či naplánování nápravných kontrolních opatření a 
řady dalších.  
 
Rámcové finanční náklady na vypracování rizikové analýzy byly zpracovány na modelovém 
systému zásobování pitnou vodou  - tj. zásobovaná oblast do 3000 obyvatel (t.j. cca 90% 
vodovodů ČR), podzemní zdroj vody, vodovod s jedním vodojemem a jedním tlakovým pásmem, 
popřípadě také úpravna vody odstraňující železo a mangan. Jsou zahrnuty také náklady na 
komunikaci s auditorem, případné úpravy rizikové analýzy na základě přezkoumání auditora. 
Časová náročnost: 26 hodin práce technologa, 18 hodin práce vedoucího provozu, 12 hodin práce 
pracovníka provozu (vodárenského dělníka), 16 hodin vlastní zpracování. Celkový náklad je 
vypočítán na cca 48 000 Kč, v případě systému s úpravnou vody celkem 64 900 Kč. 
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Dodatečné (jednorázové) náklady by mohly vzniknout, pokud by bylo potřeba nějaké nejasné 
riziko ověřit dodatečným rozborem či rozbory vody, nebo pokud by se vyskytl nějaký zvláštní 
problém, který by bylo nutno konzultovat s externím specialistou. Další náklady pak mohou 
vyplývat z nutných nápravných opatření v rámci odstranění nepřijatelných zjištěných rizik či 
následné kontroly. 
 
Podrobnosti k finančnímu dopadu na podnikatelské prostředí České republiky jsou uvedeny 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
 

Návrh nemá žádný dopad na ochranu soukromí a nezakládá žádný nový způsob zpracování 
osobních údajů.  
 
Podrobnosti k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace. 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik. Výsledkem tohoto zhodnocení je, že návrh 
nemá dopad na korupční rizika ani na jejich nárůst.  
 
Zhodnocení korupčních rizik je uvedeno v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh novely zákona nemá žádné dopady na bezpečnost státu. 

 
11. Odůvodnění, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v 1. čtení  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o transpoziční novelu zákona, předkladatel navrhuje, aby 
Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v 1. čtení. 
 

Zvláštní část 
  

K čl. I 
 

K bodu 1  
Ustanovení je částečně transpozicí požadavku směrnice Komise (EU) 2015/1787, podle kterého je 
povinností provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu seznámit veřejnost o zpracování 
posouzení rizik a o jeho výsledcích (tj. zda byla v jeho rámci zjištěna nepřijatelná rizika a zda byla 
přijata nápravná opatření). Povinnost poskytnout tyto informace byla spojena do jednoho 
ustanovení s povinností informovat o aktuální jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a 
chemických směsích použitých k úpravě vody (přesunutou ze stávajícího § 4 odst. 3 zákona).  

 
K bodu 2  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAGCAQM2U)



Ustanovení představuje transpozici hlavních požadavků směrnice. Na základě návrhu budou 
provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu v rámci provozního řádu nově zpracovávat 
monitorovací program a posouzení rizik.  
Účel monitorovacího programu a posouzení rizik včetně popisu jejich částí, a dále postup při 
předkládání provozního řádu a jeho změn orgánu ochrany veřejného zdraví, byly zapracovány do 
nového paragrafu (§ 3c). Na základě této nové úpravy dochází ke zrušení stávajícího ustanovení 
týkající se zpracování provozního řádu, která byla dosud obsažena v § 4 odst. 3 (bod 4).  
Monitorovací program musí v souladu s požadavky směrnice obsahovat sběr a rozbor bodových 
vzorků vody nebo měření zaznamenaná procesem průběžného monitorování, kontrolu záznamů 
funkčnosti a stavu údržby zařízení, kontrolu úpravny vody, odběru vzorků vody, akumulace a 
rozvodné infrastruktury. Takto zpracovaný monitorovací program však musí být v souladu s jeho 
účelem daným směrnicí (viz § 3c odst. 3). Konkrétní způsob provádění monitorovacího programu 
stanoví prováděcí právní předpis (viz bod 3 důvodové zprávy). 
Návrh dále v souladu se směrnicí obsahuje požadavky na posouzení rizik. Posouzení rizik 
obsahuje popis systému zásobování vodou, popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a 
stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik. 
Proces posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto procesu stanoví prováděcí právní předpis (viz 
bod 3 důvodové zprávy).   
Zpracování posouzení rizik a jeho zavedení do praxe bude sestávat z těchto základních bodů:  
• Ustavení osoby či týmu odpovědného za zpracování posouzení rizik a jeho zavedení do praxe. 
• Popis systému zásobování (inventura systému po stránce technické, organizační i personální). 
• Identifikace nebezpečí (vyhledání všech existujících nebo hrozících nebezpečí v systému) a 

stávajících kontrolních opatření.  
• Charakterizace rizika (odhad pravděpodobnosti vzniku a následků zjištěných nebezpečí, 

určení prioritních rizik a kritických bodů). 
• Provedení či naplánování nápravných a kontrolních opatření u nepřijatelných rizik.  
• Zavedení systému provozního monitorování kritických bodů a zvolených kontrolních opatření 

(+ úprava provozního řádu a monitorovacího programu). 
• Verifikace – ověření správnosti zavedení posouzení rizik do praxe: sem patří jak externí audit 

čili nezávislé přezkoumání správnosti a úplnosti plánu (provede orgán ochrany veřejného 
zdraví), tak i rutinní (průběžná) verifikace ze strany provozovatele prostřednictvím povinných 
rozborů vody a sledování spokojenosti spotřebitelů (stížností).  

• Periodické přezkoumání účinnosti posouzení rizik na základě nových zkušeností, výsledků o 
kvalitě vody a havárií. 

Pro studny a malé, provozně (technicky) velmi jednoduché vodovody lze provedení klíčových 
bodů 3) až 5) usnadnit pomocí připravených formulářů. 
Z této povinnosti jsou vyjmuty provozy a objekty, kde riziko ohrožení zdraví je minimalizováno 
především z důvodu krátkodobé expozice. To znamená objekty, které jsou v provozu jen  sezónně, 
nebo se jedná o dodávku pitné vody v dopravních prostředcích (akumulačních nádrží, výdejních 
automatů), kde je výdej vody spojen se stravovacími službami (letadla, jídelní železniční vozy) – 
tyto mají rizikovou analýzu již zpracovánu v rámci HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení 
kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin).   

 
K bodu 3  
Ustanovení je transpozicí směrnice a je jím specifikováno, ve kterých případech může orgán 
ochrany veřejného zdraví rozhodnutím změnit rozsah a četnost kontrol pitné vody. Zejména jsou 
specifikovány případy, kdy může na žádost provozovatele vodovodu snížit rozsah a četnost těchto 
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kontrol, a to v závislosti na změně některých ukazatelů jakosti pitné vody zjištěných 
z provedených vzorků. U ukazatelů, které jsou limitovány hodnotou 0, rozmezím hodnot (pH) 
nebo hodnotou „přijatelný pro odběratele“ nelze z matematického hlediska určit procenta 
překročení limitních hodnot, jak stanovuje směrnice, proto byly definovány podmínky pro takto 
stanovené limitní hodnoty – tj. s přihlédnutím ke zpracovanému posouzení rizik.   

 
K bodu 4 
Na  základě  nové  úpravy  § 3c dochází  ke zrušení  stávajícího ustanovení týkající se zpracování  
provozního řádu, která byla dosud obsažena v § 4 odst. 3 zákona. 
 
K bodu 5 
V případě, kdy provozovatel požaduje snížení rozsahu nebo četnosti prováděných laboratorních 
analýz, musí žádost o toto snížení obsahovat navíc ještě aktualizované posouzení rizik, aby orgán 
ochrany veřejného zdraví mohl rozhodnout na základě aktuálního stavu.  
 
K bodům 6, 8 až 12, 15 až 17 
Jedná se o legislativně technické změny v důsledku přečíslování příslušných ustanovení. 

 
K bodu 7 
Dochází k nápravě stávajícího znění zákona, kdy nedopatřením nebyla zahrnuta pro možnost vyšší 
četnosti kontroly jakosti vody také voda pitná; bylo nepřesně omezeno pouze na možnost zvýšení 
četnosti pouze pro vodu „jiné jakosti“.  

 
K bodu 13 
Doplňují se nové skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany jakosti vod v návaznosti 
na uložení povinností provozovatelům vodovodů.  
 
K bodu 14 
Doplňuje se sankce za nesplnění povinnosti informovat orgán ochrany veřejného zdraví, že 
nedochází ke změně provozního řádu (§ 3c odst. 7). Správní delikty spočívající v nesplnění 
povinnosti předložit návrhu provozního řádu či jeho změn ke schválení, revize a aktualizace 
provozního řádu (§ 3c odst. 6 a 7) jsou včetně příslušných výší pokut obsaženy ve stávajícím  
§ 92m.       

 
K čl. II   
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování posouzení rizik provozovatelem vodovodu vyžaduje 
určité časové období a současně také přípravu na zajištění finančních prostředků k jeho 
zpracování, je termín pro naplnění tohoto ustanovení posunut o 6 let oproti nabytí účinnosti 
ostatních ustanovení zákona.   
Lhůta pro vydání rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví je prodloužena na 9 měsíců ode dne 
předložení návrhu provozního řádu - důvodem je velký počet vodovodů v ČR (přes 4.000).  

       
K čl. III 

      Účinnost  zákona   se   navrhuje  prvním  dnem  druhého  kalendářního  měsíce následujícího    
      po dni jeho vyhlášení, a to s ohledem na ustálenou legislativní praxi. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAGCAQM2U)


	Zvláštní část



