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V. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

 
Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 

právní předpis) 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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), ve znění 
pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 
 

Směrnice Komise (EU) 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. 

 
 

Ustanovení 
 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení  Obsah 
 

§ 11 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 9 
 
 
 
 
 
 
 

za slova „vodovodu nebo kanalizace“ se 
doplňují slova „, a záznamy o opatřeních, 
která vyplývají ze závěrů posouzení rizik 
podle vyhlášky o hygienických 
požadavcích na pitnou a teplou vodu a 
kontrolách pitné vody34)“. 
____________________________ 
„34) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 
Rozsah parametrů úplného rozboru 
surové vody se rozšíří o ukazatele, které 
vyplynou jako rizikové z posouzení rizik 
provedeného podle vyhlášky 
č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj surové 
vody. 

 
 

32015L1787 Příloha I, 
příloha II část 

A odst. 1 

„PŘÍLOHA II MONITOROVÁNÍ ČÁST A  
Obecné cíle a monitorovací programy pro 
vodu určenou k lidské spotřebě 
1. Monitorovací programy pro vodu 
určenou k lidské spotřebě musí: a) 
ověřovat, že opatření zavedená za účelem 
kontroly rizik pro lidské zdraví fungují 
účinně v celém řetězci zásobování vodou, 
od povodí přes místo odběru, úpravu a 
akumulaci po rozvod, a že voda je v 
místech dodržování hodnot zdravotně 
nezávadná a čistá; b) poskytovat 
informace o jakosti vody dodávané k lidské 
spotřebě a prokazovat, že jsou dodržovány 
povinnosti stanovené v článcích 4 a 5 a 
hodnoty ukazatelů stanovené v příloze I; c) 
určovat nejvhodnější způsoby zmírňování 
rizik pro lidské zdraví. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQ2J3C9V)
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Příloha č. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 9 

Rozsah provozních rozborů mezi 
jednotlivými technologickými stupni 
určuje provozovatel podle složitosti 
úpravy, složení technologické linky 
úpravny vody a dle výsledků posouzení 
rizik zpracovaného podle vyhlášky 
č. 252/2004 Sb.  Tyto rozbory musí 
zabezpečit řádné provozování úpravny 
vody a zdrojů bez úpravy. 
Četnost a rozsah provozních rozborů 
v distribuční síti určuje provozovatel 
podle velikosti zásobované oblasti (podle 
množství pitné vody dodávané do 
zásobované oblasti) dle výsledků 
posouzení rizik zpracované podle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle 
konkrétních nestandardních situací 
v zásobované oblasti. Tyto rozbory 
zabezpečují ověření řádného 
provozování distribuční sítě. 
 

§ 11 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 9 

Ve větě druhé se za slova „vodovodu 
nebo kanalizace“ doplňují slova „, a 
záznamy o opatřeních, která vyplývají ze 
závěrů posouzení rizik podle vyhlášky o 
hygienických požadavcích na pitnou a 
teplou vodu a kontrolách pitné vody34). 
____________________________ 
„34) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 
MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ 
V KONTROLNÍCH PROFILECH  

32015L1787 Příloha I, 
příloha II část 

A odst. 2 

2. Příslušné orgány stanoví podle čl. 7 
odst. 2 monitorovací programy, které 
budou v souladu s ukazateli a četnostmi 
stanovenými v části B této přílohy a které 
zahrnují: a) sběr a rozbor bodových vzorků 
vody; nebo b) měření zaznamenaná 
procesem průběžného monitorování. 
Kromě toho mohou monitorovací programy 
zahrnovat: a) kontroly záznamů funkčnosti 
a stavu údržby zařízení; a/nebo b) kontroly 
povodí, odběrů vody, úpravy, akumulace a 
rozvodné infrastruktury. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQ2J3C9V)
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a) Přítok surové vody používané 

k úpravě na vodu pitnou, pro vodu 
bez úpravy – před desinfekcí. Vzorky 
surové vody se odebírají před prvním 
technologickým zásahem. 
V případě, že surová voda je 
přiváděna z několika vodních zdrojů, 
odebírají se vzorky z jejich směsi. 
Kontrola jednotlivých zdrojů se 
provádí, pokud dojde k abnormální 
změně kvality směsné surové vody. 

b) Voda v průběhu úpravy 
 technologickou linkou, pokud 
existuje technologie úpravy.  
Kontrola vody v průběhu úpravy 
 technologickou linkou se provádí, je-
li to možné, mezi jednotlivými stupni; 
místa kontroly stanoví osoba 
odpovědná za technologii úpravy. 

c) Výstup vyrobené vody z úpravny 
vody, výstup vyrobené vody 
zdravotně zabezpečené  

d) Strategická místa distribuční sítě 
včetně vodojemů. 

e) Místa, kde pitná voda vytéká z 
kohoutků určených k odběru pro 
lidskou spotřebu. 

Tato místa se stanoví v souladu s 
vyhláškou č. 252/2004 Sb. 
 

Příloha č. 9 ROZBORY PITNÉ VODY 
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod 
body c), d), e) v rozsahu úplného a 
kráceného rozboru se provádí podle 
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. 
Tato kontrola může být doplněna o 

32015L1787 Příloha I 
příloha II část 

B odst. 1 

„PŘÍLOHA II MONITOROVÁNÍ ČÁST B 
Ukazatele a četnost 
1. Obecný rámec Monitorovací program 
musí brát v potaz ukazatele uvedené v 
článku 5 včetně těch, které jsou důležité 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQ2J3C9V)
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provozní rozbory. 
 
PROVOZNÍ ROZBORY PITNÉ VODY 
1. Kontrola v distribuční síti v rozsahu 

provozního rozboru slouží k 
technologickému ověření řádného 
provozu distribuční sítě, nebo 
k ověření správnosti a účinnosti 
zásahů do distribuční sítě, ke kontrole 
čištění vodojemů, ke kontrole 
účinnosti opatření po stavebním 
zásahu, apod. 

2. Četnost, a rozsah provozních rozborů 
v distribuční síti určuje provozovatel 
podle velikosti zásobované oblasti 
(podle množství pitné vody dodávané 
do zásobované oblasti), dle výsledků 
posouzení rizik zpracované podle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle 
konkrétních nestandardních situací 
v zásobované oblasti. Tyto rozbory 
zabezpečují ověření řádného 
provozování distribuční sítě. 

3. Kontrolu obsahu dezinfekčního 
činidla za místem dávkování určí 
individuálně provozovatel podle 
použitého způsobu dezinfekce a 
podle množství pitné vody dodávané 
do zásobované oblasti.   

pro posouzení dopadu domovních rozvodů 
na kvalitu vody v místě dodržování hodnot, 
jak stanoví čl. 6 odst. 1. Při výběru 
ukazatelů, které je vhodné monitorovat, je 
nutno vzít v úvahu místní podmínky 
každého systému zásobování vodou. 
Členské státy zajistí, aby ukazatele 
uvedené v bodě 2 byly monitorovány s 
příslušnou četností vzorkování, jak je 
stanoveno v bodě 3. 

Příloha č. 9 VYROBENÁ PITNÁ VODA, 
V DISTRIBUČNÍ SÍTI A U 
SPOTŘEBITELE 
 
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod 
body c), d), e) v rozsahu úplného a 

32015L1787 Příloha I 
příloha II část 

B odst. 2 

2. Seznam ukazatelů  
Ukazatele skupiny A Následující ukazatele 
(skupina A) se monitorují v souladu s 
četností monitorování stanovenou v 
tabulce 1 bodě 3:  
a) Escherichia coli (E. coli), koliformní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQ2J3C9V)
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kráceného rozboru se provádí 
v definované četnosti podle vyhlášky 
č. 252/2004 Sb. 
 
V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele 
pro provozní rozbory surové vody. Výběr 
z typických ukazatelů a rozšíření o další 
ukazatele, které jsou potřebné k řízení 
provozu, určuje provozovatel v závislosti 
na proměnlivosti kvality surové vody, 
způsobu a složitosti technologie úpravy 
vody a dle výstupů z posouzení rizik 
provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 
Sb.   
 

bakterie, počty kolonií při 22 °C, barva, 
zákal, chuť, pach, pH, konduktivita;  
b) další ukazatele, které jsou v 
monitorovacím programu označeny za 
relevantní v souladu s čl. 5 odst. 3 a 
případně v posouzení rizik, jak stanoví část 
C.  
Za určitých okolností se do skupiny A 
přidají následující ukazatele:  
a) amonné ionty a dusitany, provádí-li se 
dezinfekce chloraminem;  
b) hliník a železo, používají-li se jako 
chemické látky na úpravu vody;  
Ukazatele skupiny B:  
Za účelem určení souladu se všemi 
hodnotami ukazatelů stanovenými v této 
směrnici se veškeré ostatní ukazatele, u 
nichž se neprovádí rozbor v rámci skupiny 
A a které jsou určeny podle článku 5, 
monitorují nejméně s četností uvedenou v 
tabulce 1 bodě 3. 

 
 
Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

 
 

32015L1787 
 
Směrnice Komise (EU) 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. 
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Celex: 32015L1787 Lhůta pro implementaci 
27. října 2017 

27. 10. 2017 Úřední 
věstník 

L 260/2015 Gestor 
Spolugestor  

MZ 
MZe 

Zpracoval (jméno+datum): Jana Ratajová 
Věra Bogdanova 

Název: SMĚRNICE KOMISE (EU) 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  

Schválil    (jméno+datum):  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

Čl. 1 odst. 
1  

Směrnice 98/83/ES se mění takto:  
1) příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I této směrnice; 
  

  není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1 odst. 
2  

2) příloha III se mění v souladu s přílohou II této směrnice.  
 

  není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 2 odst. 
1  

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 27. října 2017.  
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. Tyto předpisy přijaté členskými 
státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn 
při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
 

8411 
 
 
 
 
 
 
 
 
8360 

ČI. II ÚČINNOST 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. října 2017, s výjimkou 
ustanovení 
a) čl. I bodu 38, pokud jde o přílohy č. 19 a 19a, které nabývají 

účinnosti dnem 1. září 2018, a 
b) čl. I bodů 12, 20 až 34 a bodu 38, pokud jde o přílohu č. 20, které 

nabývají účinnosti dnem 1. září 2019. 
 
 
 

PAD  

  8361     

Čl. 2 odst. 
2  

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.  
 

  není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 3, Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.  
 

  není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 4  Tato směrnice je určena členským státům. 
V Bruselu dne 6. října 2015.  
 

  není relevantní z hlediska transpozice NT  

Příloha I, 
příloha II 
část A 
odst. 1 

„PŘÍLOHA II MONITOROVÁNÍ ČÁST A  
Obecné cíle a monitorovací programy pro vodu určenou k lidské spotřebě 
1. Monitorovací programy pro vodu určenou k lidské spotřebě musí: a) ověřovat, 
že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro lidské zdraví fungují účinně v 
celém řetězci zásobování vodou, od povodí přes místo odběru, úpravu a 
akumulaci po rozvod, a že voda je v místech dodržování hodnot zdravotně 
nezávadná a čistá; b) poskytovat informace o jakosti vody dodávané k lidské 

8411 
 

§ 11 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 

za slova „vodovodu nebo kanalizace“ se doplňují slova „, a záznamy o 
opatřeních, která vyplývají ze závěrů posouzení rizik podle vyhlášky o 
hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a kontrolách pitné 
vody34)“. 

 
Rozsah parametrů úplného rozboru surové vody se rozšíří o ukazatele, 
které vyplynou jako rizikové z posouzení rizik provedeného podle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj surové vody. 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

spotřebě a prokazovat, že jsou dodržovány povinnosti stanovené v článcích 4 a 5 
a hodnoty ukazatelů stanovené v příloze I; c) určovat nejvhodnější způsoby 
zmírňování rizik pro lidské zdraví. 

Příloha č. 9 
 
 
 
 
 
Příloha č. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 9 

 
Rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni 
určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické 
linky úpravny vody a dle výsledků posouzení rizik zpracovaného 
podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.  Tyto rozbory musí zabezpečit řádné 
provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy. 

Četnost, a rozsah provozních rozborů v distribuční síti určuje 
provozovatel podle velikosti zásobované oblasti (podle množství pitné 
vody dodávané do zásobované oblasti), dle výsledků posouzení rizik 
zpracované podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle konkrétních 
nestandardních situací v zásobované oblasti. Tyto rozbory zabezpečují 
ověření řádného provozování distribuční sítě. 

  8360     

Příloha I, 
příloha II 
část A 
odst. 2 

2. Příslušné orgány stanoví podle čl. 7 odst. 2 monitorovací programy, které 
budou v souladu s ukazateli a četnostmi stanovenými v části B této přílohy a 
které zahrnují: a) sběr a rozbor bodových vzorků vody; nebo b) měření 
zaznamenaná procesem průběžného monitorování. Kromě toho mohou 
monitorovací programy zahrnovat: a) kontroly záznamů funkčnosti a stavu 
údržby zařízení; a/nebo b) kontroly povodí, odběrů vody, úpravy, akumulace a 
rozvodné infrastruktury. 

8411 
 

§ 11 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 9 

Ve větě druhé se za slova „vodovodu nebo kanalizace“ doplňují slova 
„, a záznamy o opatřeních, která vyplývají ze závěrů posouzení rizik 
podle vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a 
kontrolách pitné vody34)“. 
 
MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH  
a) Přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou, pro vodu 

bez úpravy – před desinfekcí. Vzorky surové vody se odebírají 
před prvním technologickým zásahem. 
V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních 
zdrojů, odebírají se vzorky z jejich směsi. Kontrola jednotlivých 
zdrojů se provádí, pokud dojde k abnormální změně kvality 
směsné surové vody. 

b) Voda v průběhu úpravy  technologickou linkou, pokud existuje 
technologie úpravy.  
Kontrola vody v průběhu úpravy  technologickou linkou se 
provádí, je-li to možné, mezi jednotlivými stupni; místa 
kontroly stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy. 

c) Výstup vyrobené vody z úpravny vody, výstup vyrobené vody 
zdravotně zabezpečené  

d) Strategická místa distribuční sítě včetně vodojemů. 

DT  
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Poznámka 
 

e) Místa, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro 
lidskou spotřebu. 
Tato místa se stanoví v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

 
 

  8360     

Příloha I 
příloha II 
část B 
odst. 1 

„PŘÍLOHA II MONITOROVÁNÍ ČÁST B Ukazatele a četnost 
1. Obecný rámec Monitorovací program musí brát v potaz ukazatele uvedené v 
článku 5 včetně těch, které jsou důležité pro posouzení dopadu domovních 
rozvodů na kvalitu vody v místě dodržování hodnot, jak stanoví čl. 6 odst. 1. Při 
výběru ukazatelů, které je vhodné monitorovat, je nutno vzít v úvahu místní 
podmínky každého systému zásobování vodou. Členské státy zajistí, aby 
ukazatele uvedené v bodě 2 byly monitorovány s příslušnou četností vzorkování, 
jak je stanoveno v bodě 3. 

8411 
 

Příloha č. 9 ROZBORY PITNÉ VODY 
 
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu 
úplného a kráceného rozboru se provádí podle přílohy č. 5 k vyhlášce 
č. 252/2004 Sb. Tato kontrola může být doplněna o provozní rozbory. 
 
PROVOZNÍ ROZBORY PITNÉ VODY 

 
1. Kontrola v distribuční síti v rozsahu provozního rozboru slouží k 

technologickému ověření řádného provozu distribuční sítě, nebo 
k ověření správnosti a účinnosti zásahů do distribuční sítě, ke 
kontrole čištění vodojemů, ke kontrole účinnosti opatření po 
stavebním zásahu, apod. 

2. Četnost, a rozsah provozních rozborů v distribuční síti určuje 
provozovatel podle velikosti zásobované oblasti (podle množství 
pitné vody dodávané do zásobované oblasti), dle výsledků 
posouzení rizik zpracované podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle 
konkrétních nestandardních situací v zásobované oblasti. Tyto 
rozbory zabezpečují ověření řádného provozování distribuční 
sítě. 

3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla za místem dávkování určí 
individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a 
podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti.   

 

DT  

  8360     

Příloha I 
příloha II 
část B 
odst. 2 

2. Seznam ukazatelů  
Ukazatele skupiny A Následující ukazatele (skupina A) se monitorují v souladu s 
četností monitorování stanovenou v tabulce 1 bodě 3:  
a) Escherichia coli (E. coli), koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, barva, 

8411 
 

Příloha č. 9 VYROBENÁ PITNÁ VODA, V DISTRIBUČNÍ SÍTI A U 
SPOTŘEBITELE 
 
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu 
úplného a kráceného rozboru se provádí v definované četnosti podle 

DT  
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Poznámka 
 

zákal, chuť, pach, pH, konduktivita;  
b) další ukazatele, které jsou v monitorovacím programu označeny za relevantní 
v souladu s čl. 5 odst. 3 a případně v posouzení rizik, jak stanoví část C.  
Za určitých okolností se do skupiny A přidají následující ukazatele:  
a) amonné ionty a dusitany, provádí-li se dezinfekce chloraminem;  
b) hliník a železo, používají-li se jako chemické látky na úpravu vody;  
Ukazatele skupiny B:  
Za účelem určení souladu se všemi hodnotami ukazatelů stanovenými v této 
směrnici se veškeré ostatní ukazatele, u nichž se neprovádí rozbor v rámci 
skupiny A a které jsou určeny podle článku 5, monitorují nejméně s četností 
uvedenou v tabulce 1 bodě 3. 

vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
 
V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory 
surové vody. Výběr z typických ukazatelů a rozšíření o další 
ukazatele, které jsou potřebné k řízení provozu, určuje provozovatel 
v závislosti na proměnlivosti kvality surové vody, způsobu a složitosti 
technologie úpravy vody a dle výstupů z posouzení rizik provedeného 
podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.  

  8361     

 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.   Vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 1.1.2002 
  
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8411 MZe Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů I/2016 VIII/2017 X/2017 
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