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IV.  
  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  
PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 

 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
 

1.1. Název 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.  

 
1.2. Důvod předložení 

 
Návrh novely je předkládán z důvodu povinné transpozice směrnice Evropské Komise ze dne 6. října 
2015 č. 2015/1787, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě. V souladu s článkem 2 této směrnice je povinností všech členských států EU provést 
její transpozici nejpozději v termínu do 27. října 2017. Navrhované znění novely vyhlášky je plně 
transpoziční, způsob provedené transpozice však zohledňuje i stávající problémy s kvalitou dodávané 
pitné vody v ČR. Praxe ukázala, že provádění kontroly kvality vody až u spotřebitele nelze považovat 
za dostatečně preventivní a kontrolu (nejen kvality vody, ale všech klíčových procesů a objektů) nutno 
provádět již v průběhu výroby a distribuce pitné vody. Tím se zvýší jednak zabezpečení nezávadnosti 
dodávané pitné vody a současně se také výrazně zlepší možnost prevence havárií a epidemií 
způsobených pitnou vodou.  Na transpozici směrnice do právního řádu ČR se podílí také Ministerstvo 
zemědělství, které části směrnice ve své působnosti zapracuje do novely vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Z důvodu nutné koordinace obou resortů – 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví – proběhlo v rámci zpracovávání novel vyhlášek 
několik meziresortních jednání a pracovních porad.  
 

 
1.1. Definice problému 

Novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, přijatou pod 
č. 274/2003 Sb., byla do § 3 a 4 tohoto zákona transponována směrnice Rady č. 98/83/ES o jakosti 
vody určené pro lidskou spotřebu. Tato směrnice byla novelizována směrnicí Komise č. 2015/1787, 
kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě a z 
důvodu povinné transpozice této novely směrnice bylo nutno provést novelu zákona o ochraně 
veřejného zdraví a k naplnění zmocnění v této novele zákona zákoně také předkládanou novelu 
prováděcí vyhlášky - vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.  

Části směrnice (příloha II – část A a C) stanovují nové zásadní povinnosti provozovatelů při výrobě 
pitné vody a bylo proto nutno provést jejich transpozici novelou zákona č. 258/2000 Sb. Předkládaná 
novela vyhlášky konkretizuje způsob plnění povinností založených citovaným zákonem – bez této 
konkretizace  by nebylo dosaženo cíle zákona – tj. zvýšení zabezpečení nezávadnosti dodávané pitné 
vody, ale také výrazného  zlepšení možnosti prevence havárií a epidemií způsobených pitnou vodou.  
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V letech 2014–15 došlo v ČR k řadě havárií na vodovodech, kvůli kterým nemohli spotřebitelé 
používat vodu jako pitnou nebo byly přímo spojeny s epidemiemi, včetně dvou největších epidemií za 
posledního půl století (v Praze- Dejvicích onemocnělo 10–11 tisíc osob, v Novém Boru v Libereckém 
kraji 638 osob). K menším epidemiím přenášeným pitnou vodou docházelo i v předešlých letech – za 
posledních 20 let je jich evidováno okolo 50. Vedle toho v řadě menších vodovodů voda trvale 
nevyhovuje hygienickým požadavkům a nemohou ji konzumovat malé děti a těhotné ženy, někde je 
k pití dokonce zakázána vůbec – taková situace platí pro více než 100 tisíc odběratelů. 

 
 
1.2. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Současný systém kontroly nezávadnosti vody, který vychází ze směrnice 98/83/ES, se soustřeďuje na 
kontrolu kvality vody na kohoutku u spotřebitele. Zpracovávají se provozní řády, jejichž součástí jsou 
plány kontrol provozu a technického stavu vodovodu, způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody 
a rozsah a četnost kontrol kvality pitné vody. Pravidelná kontrola kvality dodávané pitné vody se 
provádí až u spotřebitele – a to v rozsahu a četnosti dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. a v závislosti na 
kvalitě dodávané pitné vody a počtu zásobovaných obyvatel. Tento stav nelze považovat za dostatečně 
preventivní, neboť ve chvíli, kdy laboratorní kontrola zjistí nevyhovující kvalitu vody, již není možné 
spotřebitele 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 – je to obdoba systému kritických bodů při výrobě potravin (HACCP), který je pro 
všechny výrobce potravin v ČR i EU povinný již skoro dvacet let. Nová směrnice zavádí tzv. 
„monitorovací programy“, jejichž cílem je monitorování kvality vody a klíčových procesů a objektů 
v celém řetězci zásobování vodou, od povodí přes místo odběru, úpravu a akumulaci po rozvod až ke 
spotřebiteli a dále posouzení rizik, jehož cílem je minimalizace zdravotních rizik z dodávané pitné 
vody.    

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu musí provozovatel vodovodu pro 
veřejnou potřebu provádět kontroly kvality surové vody a vody upravované. Rozsah a zaměření této 
kontroly však nevychází ze stanovení kritických bodů - není podložen rizikovou analýzou. Místa 
odběrů vzorků vody jsou rozdílná, jedná-li se o vodu s technologií úpravy vody nebo bez technologie 
úpravy (pouze dezinfekce vody). Kvalita vody s technologií úpravy se sleduje na přítoku surové vody, 
v průběhu úpravy technologickou linkou, výstup vyrobené vody z úpravny a na vodojemech; voda bez 
technologie úpravy se sleduje na přítoku surové vody, výstup vody zdravotně zabezpečené a na 
vodojemech. Protože tento systém a místa odběrů kontrolních vzorků vody 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. 

Proto je nezbytné dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody upravit podle současných 
požadavků a tím zvýšit nejen zabezpečení její nezávadnosti, ale také výrazně zlepšit možnosti 
prevence havárií a epidemií způsobených pitnou vodou.  
 

 
 
1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 
- podnikající fyzické osoby a právnické osoby- provozovatelé vodovodů podle § 3 odst. 2, 
- obce/kraje - provozovatelé vodovodů podle § 3 odst. 2, 
- Ministerstvo zdravotnictví, 
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- krajské hygienické stanice,  
- Ministerstvo zemědělství.  

 
 

1.4. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované novely vyhlášky je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 
2015/1787 do právního řádu ČR, jednak konkretizace způsobu plnění povinností stanovených 
zákonem, bez které by nebylo možno zákon uvést do praxe. V rámci provozního řádu pro výrobu pitné 
vody budou provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona o ochraně veřejného 
zdraví nově zpracovávat tzv. posouzení rizik a z něho vycházející monitorovací program. Hlavní 
opatření vyplývající z posouzení rizik se promítnou do provozního řádu. 
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 § 3c zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění zákona č. 202/2017 Sb.) 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. 
Předkládaná novela vyhlášky popisuje konkrétní způsob provádění monitorovacího programu.  

Návrh dále v souladu se směrnicí obsahuje požadavky na postup vypracování posouzení rizik a 
hodnocení výsledků tohoto postupu.  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 je podrobně popsán v příloze č. 7 předkládané vyhlášky a jeho cílem je minimalizace 
zdravotních rizik z dodávané pitné vody.    
 
         

1.5. Zhodnocení rizika  

Nepřijetím navržené novely vyhlášky by nedošlo k naplnění zákona č. 202/2017 Sb., kterým je 
novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a současně by tato varianta znamenala 
porušení povinností České republiky daných článkem 223 Smlouvy o založení Evropských 
společenství, neboť by nedošlo k povinné transpozici evropské směrnice č. 2015/1787 do právního 
řádu ČR. ČR by tak byla vystavena rizikům sankčního řízení ze strany EU.    

Nepřijetí navržené novely by znamenalo zachování současného stavu. Praxe ukázala, že tento stav 
nelze považovat za uspokojivý především z důvodů potřeby prevence možného vzniku havárií nebo 
epidemií způsobených pitnou vodou, neboť ve chvíli, kdy laboratorní kontrola zjistí nevyhovující 
kvalitu vody, již není možné spotřebitele nijak ochránit. Protože tento systém a místa odběrů 
kontrolních vzorků vody není zaměřen na kontrolu procesů a jejich kritických bodů v konkrétním 
provozu úpravny vody, nemůže být považován za dostatečný k zabezpečení nezávadnosti pitné vody u 
spotřebitele, jak je dnes moderně pojímáno – tj. formou specifikace rizikových bodů v celém procesu 
úpravy vody konkrétního provozu, která vychází z rizikové analýzy (posouzení rizik). 

Proto je nezbytné dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody upravit podle současných 
požadavků a tím zvýšit nejen zabezpečení její nezávadnosti, ale také výrazně zlepšit možnosti 
prevence havárií a epidemií způsobených pitnou vodou.  
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2. Návrh variant řešení 

Varianta 0 – nulová varianta 

Tzv. nulovou variantou by nedošlo k naplnění zákona č. 202/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a současně by tato varianta znamenala porušení povinností 
České republiky daných článkem 223 Smlouvy o založení Evropských společenství, neboť by nedošlo 
k povinné transpozici evropské směrnice č. 2015/1787 do právního řádu ČR.   

Tato varianta by znamenala zachování současného stavu. Praxe ukázala, že tento stav nelze považovat 
za uspokojivý především z důvodů potřeby prevence možného vzniku havárií nebo epidemií 
způsobených pitnou vodou, neboť ve chvíli, kdy laboratorní kontrola zjistí nevyhovující kvalitu vody, 
již není možné spotřebitele nijak ochránit. 

Varianta I 

Požadavky směrnice 98/83/ES jsou minimálními požadavky k zajištění kontroly nezávadnosti pitné 
vody, ale členské země mají právo stanovit si požadavky širší nebo přísnější (např. u ukazatelů kvality 
– článek 5 odst. 3 nebo u oblastí neupravených směrnicí), čehož většinou využívají, včetně ČR. 
V letech 2014–15 došlo v ČR k nárůstu havárií na vodovodech, kvůli kterým nemohli spotřebitelé 
používat vodu jako pitnou nebo byly přímo spojeny s epidemiemi, včetně dvou největších epidemií za 
posledního půl století (v Praze 6 - Dejvicích onemocnělo 10–11 tisíc osob, v Novém Boru 
v Libereckém kraji 638 osob). K menším epidemiím způsobených pitnou vodou docházelo i 
v předešlých letech – za posledních 20 let je jich evidováno okolo 50. Vedle toho v řadě menších 
vodovodů voda trvale nevyhovuje hygienickým požadavkům a nemohou ji konzumovat malé děti a 
těhotné ženy, někde je k pití dokonce zakázána vůbec – taková situace platí pro více než 100 tisíc 
odběratelů. Na tyto skutečnosti by měla státní správa reagovat. 

Světová zdravotnická organizace již od roku 2004 zdůrazňuje, že zajistit trvale výrobu bezpečné pitné 
vody je možné jen na základě uplatňování principu posouzení rizik při jímání, výrobě a distribuci 
vody. Tento systém – v logicky strukturované podobě tzv. „water safety plans“ (WSP) – je považován 
za nejlepší preventivní nástroj k zajištění bezpečnosti pitné vody. V Evropě již do své legislativy 
zavedlo systém posouzení rizik jako povinný více než 10 zemí. Od roku 2004 ho propaguje i 
Mezinárodní asociace pro vodu (IWA, světové sdružení vodárenského průmyslu). Tento nástroj se zdá 
být také nejvhodnějším legislativním opatřením na řešení současných problémů s kvalitou dodávané 
pitné vody. I když metodika zpracování WSP byla v posledních 10 letech opakovaně publikována i v 
českém jazyce a byly prezentovány i pilotní projekty, žádný provozovatel si tento nástroj dobrovolně 
nezavedl. 

Tato varianta novely vyhlášky navrhuje způsob zpracování monitorovacího programu a dále popisuje 
postup vypracování posouzení rizik celého systém u zásobování pitnou vodou. Cílem monitorovacího 
programu je ověření, že opatření zavedená za účelem omezení rizik pro lidské zdraví fungují účinně 
v celém řetězci zásobování vodou, od povodí přes místo odběru, úpravu a akumulaci po rozvod ke 
spotřebiteli, a také povinné zpracování posouzení rizik všemi výrobci pitné vody.  

Kontrola kvality dodávané pitné vody vycházející z posouzení rizik je považována za nejvhodnější 
preventivní nástroj k zajištění bezpečnosti dodávané pitné vody. Posouzení rizik specifikuje rizikové 
body v procesu konkrétní úpravny vody a v celém systému zásobování, kde budou co do účinnosti 
ověřena stávající kontrolní opatření nebo navržena nová a tato opatření budou pravidelně 
monitorována.  

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



 - 5 - 

Zpracování tohoto postupu vychází ze Směrnice 2015/1787, která se v případě podoby posouzení rizik 
odvolává v preambuli 4 na doporučení WHO (water safety plans) a na evropskou normu EN 15975-2, 
v samotném textu už jen na EN  15975-2. Tato EN byla zpracována právě na základě doporučení 
WHO, ale byla oproti modelu “water safety plans”  zestručněna a nelze ji bez úprav a doplnění použít 
jako návod pro zpracování posouzení rizik. Navíc se nezabývá formou (podobou) konečného 
zpracování a není navázána na provozní řád, jak tomu chce novela zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Proto byl zpracován postup, který z výše uvedené metodiky WHO vychází, zohledňuje podmínky ČR 
v dané problematice a je upraven na základě vlastních zkušeností z praxe (pilotních projektů 
zpracování posouzení rizik) a na základě požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví (propojení s 
provozním řádem a monitorovacím programem) tak, aby byl srozumitelný i pro neprofesionální 
provozovatele vodovodů. 

Vzhledem ke všem pozitivům, které výše popsaná varianta představuje, je z pohledu orgánů ochrany 
veřejného zdraví tento způsob kontroly kvality dodávané pitné vody vyhodnocen jako jediný způsob, 
který minimalizuje zdravotní rizika z dodávané pitné vody.     

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů jednotlivých variant 
 

Varianta 0 – nulová varianta 
Tzv. nulová varianta by předpokládala zachování současného stavu, nedošlo by k žádným změnám a 
stávající ne zcela vyhovující systém kontroly a zabezpečení dodávané pitné vody spotřebiteli by zůstal 
zachován.   
Nepřijetím navržené novely vyhlášky by nedošlo k naplnění zákona č. 202/2017 Sb., kterým je 
novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a současně by tato varianta znamenala 
porušení povinností České republiky daných článkem 223 Smlouvy o založení Evropských 
společenství, neboť by nedošlo k povinné transpozici evropské směrnice č. 2015/1787 do právního 
řádu ČR. ČR by tak byla vystavena rizikům sankčního řízení ze strany EU.    
 
Varianta I  

Varianta I navrhuje způsob zpracování monitorovacího programu a dále popisuje postup vypracování 
posouzení rizik celého systému zásobování pitnou vodou. Bez těchto kroků by nebylo možno 
dosáhnout cíle sledované zákonem a to především:  

• Snížení počtu akutních gastrointestinálních onemocnění v populaci odběratelů. 
• Zlepšení kvality vody (nižší četnost překračování hygienických limitů), snížení počtu a 

následků havárií, zlepšená ochrana zdrojů surové vody. 
• Prohloubení znalostí o systému zásobování pitnou vodou a větší povědomost o existujících 

rizicích mezi pracovníky provozovatele (zkušenost i z velkých vodáren).  
• Zlepšení systému provozního monitorování i samotných provozních postupů. 
• Snížené náklady na monitorování kvality vody (v případě posouzení rizik odpadnou některé 

finančně nákladné analýzy látek, které se v daném zdroji nevyskytují ve významném 
množství, ale v současné době je nutné jejich stanovení v rámci úplných rozborů provádět). 

• Cíleně a hospodárněji směřované investice do technologie a obnovy systému (některé 
rozvojové banky v zahraničí již poskytují úvěry jen do těch systémů zásobování pitnou vodou, 
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které mají zpracováno posouzení rizik, protože mají jistotu, že požadovaná investice má 
skutečně největší prioritu z hlediska ochrany zdraví). 

• Zvýšení důvěry spotřebitelů v bezpečnost pitné vody.  
• Vyšší možnost dozorových orgánů přesvědčit se o bezpečném provozování systému 

zásobování. 
Nevýhodou je vyšší administrativní zátěž, vyšší náklady provozovatelů či další nutné náklady spojené 
se zavedením posouzení rizik. 

 
Způsob provádění monitorovacího programu a postup vypracování posouzení rizik a hodnocení 
výsledků tohoto postupu, stanovených předkládanou novelou vyhlášky, bude mít finanční dopad jak 
na podnikatelské prostředí České republiky – tj. provozovatele vodovodů, tak na státní orgány 
pověřené kontrolou správnosti stanovení monitorovacích programů a provedení posouzení rizik tj. na 
orgány ochrany veřejného zdraví. Vyčíslení nákladů je součástí „Závěrečné zprávy o hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)“ zpracované k novele zákona č. 258/2000 Sb., která 
zpracování monitorovacího programu a zpracování posouzení rizik zavádí.  
 

 
4. Vyhodnocení variant 

 
 
Při nulové variantě je zachován status quo, nedošlo by k žádným změnám a stávající systém kontroly 
a zabezpečení dodávané pitné vody spotřebiteli by zůstal zachován. Nedošlo by k transpozici 
směrnice. Tato varianta by znamenala porušení povinností České republiky daných Smlouvou o 
založení Evropských společenství. 

Varianta I navrhuje způsob zpracování monitorovacího programu a dále popisuje postup vypracování 
posouzení rizik celého systému zásobování pitnou vodou.  

Z výše uvedeného vyplývá, že není možná jiná varianta, než naplnění nové evropské směrnice 
v mezích zákona č. 202/2017 Sb. Tato varianta sice představuje vyšší náklady jak pro provozovatele 
vodovodů, tak pro orgány ochrany veřejného zdraví, ale zároveň vede k nejvyššímu možnému 
zajištění bezpečnosti kvality dodávané pitné vody spotřebiteli, k omezení vzniku havárií na 
vodovodech, kvůli kterým nemohou spotřebitelé používat vodu jako pitnou nebo jsou přímo spojeny 
s epidemiemi způsobenými pitnou vodou; má tedy pozitivní dopad při zajišťování ochrany veřejného 
zdraví.   
 
 

5. Návrh řešení  
    Na základě vyhodnocení výše uvedených variant byla k dalšímu řešení doporučena varianta I.  
 
 

6. Dopady z hlediska zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 
diskriminace, a stejně tak se nijak nedotýká rovnosti mužů a žen. 
 

7. Dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů  

Návrh nemá žádný dopad na ochranu soukromí. 
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Návrh nezakládá žádný nový způsob zpracování osobních údajů. Uzlové body nebezpečí 
neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních dat s sebou návrh nepřináší. Návrh zachovává již 
právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů.  
 

8. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik.   
V rámci zhodnocování korupčních rizik navrhovaného řešení byla zvolena metodika založená na 
těchto základních kritériích: 

- přiměřenost 
- efektivita 
- odpovědnost 
- opravné prostředky 
- kontrolní mechanismy.  

Hlavním cílem předloženého návrhu je provedení transpozice nové směrnice č. 2015/1787.  Návrh 
podrobně upravuje, jakým způsobem musí být naplněny nové povinnosti provozovatelů vodovodů, 
které jsou stanoveny novelou zákona č. 258/2000 Sb. Realizací návrhu dojde k omezení vzniku havárií 
na vodovodech, kvůli kterým nemohou spotřebitelé používat vodu jako pitnou nebo jsou přímo 
spojeny s epidemiemi, zvýší se kvalita dodávané pitné vody i důvěra spotřebitelů.  
Návrhem nedochází k neúměrnému rozšíření kompetence některého z dotčených orgánů. Návrh 
nesměřuje k nadměrnému soustředění pravomocí u některého z dotčených orgánů. Níže je uvedeno 
detailní zhodnocení korupčního rizika ve vztahu k hlavnímu okruhu novelizace, spočívající v rozšíření 
povinností provozovatele vodovodu. Z vyhodnocení vyplývá, že navrhovaná právní úprava není 
spojena s korupčním rizikem. 
  
Zhodnocení korupčních rizik bylo provedeno podle výše uvedených kritérií: 
 
Přiměřenost 
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem přiměřenosti. Navržené požadavky považujeme za 
adekvátní k výslednému efektu - navrhované požadavky při kontrole kvality dodávané pitné vody 
směřují ke zlepšení kvality dodávané pitné vody, ke zlepšení možnosti prevence havárií a snížení 
počtu epidemií způsobených pitnou vodou.   
 
Efektivita  
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem efektivity, neboť prohloubení znalostí o systému 
zásobování pitnou vodou, zlepšení systému provozního monitorování i samotných provozních 
postupů, snížené náklady na nápravná opatření po haváriích spojených s nevyhovující kvalitou 
dodávané pitné vody, snížené náklady na monitorování kvality vody (v případě posouzení rizik 
odpadnou některé finančně nákladné analýzy látek, které se v daném zdroji nevyskytují ve 
významném množství, ale v současné době je nutné jejich stanovení v rámci úplných rozborů 
provádět) a cíleně a hospodárněji směřované investice do technologie a obnovy systému povedou 
k vyšší efektivitě při dodávání kvalitní pitné vody.  
 
Odpovědnost 
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem odpovědnosti, neboť je v návrhu jasně stanovena 
odpovědnost jednotlivých orgánů.  
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Opravné prostředky 
Navrhované řešení plně zajišťuje efektivní opravné prostředky proti nesprávnému postupu orgánu 
veřejné správy již v průběhu kontroly. Tyto prostředky jsou upraveny kontrolním řádem, kterým se 
práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného v rámci kontroly řídí. Protokol o kontrole vždy 
musí obsahovat poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole 
námitky s uvedením lhůty pro jejich podání. Proti rozhodnutí krajské hygienické stanice je možné 
v souladu se správním řádem podat řádný opravný prostředek – odvolání. O této možnosti musí být 
v rozhodnutí účastník poučen. Subsidiárně se aplikují také řádné a mimořádné opravné prostředky 
podle správního řádu.  
 
Kontrolní mechanismy 
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem vhodných kontrolních mechanismů, neboť jak bylo 
výše popsáno, prokazatelně existují funkční systému regulující průběh kontroly – tj. postup kontroly 
stanovený kontrolním řádem a současně také funkční systémy přezkoumávání vydaného rozhodnutí, 
tj. postup podle správního řádu. 
 
Lze tedy konstatovat, že návrh nemá dopad na korupční rizika ani na jejich nárůst.  
 
 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu  
Návrh novely vyhlášky nemá žádné dopady na bezpečnost státu. 

 
 

10. Implementace a vynucování 
Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými prostředky vyplývajícími 
ze zákona č. 258/2000 Sb. Tímto zákonem se stanoví kompetence v oblasti dozoru nad provozováním 
vodovodů pro veřejnou potřebu, který je vykonáván orgány ochrany veřejného zdraví, a sankce při 
neplnění hygienických požadavků při provozování této činnosti. Zákon č. 258/2000 Sb. obsahuje 
dostatečná zmocnění i odpovídající rozsah pro ukládání opatření k odstranění nedostatků (např. 
nápravná opatření, blokové pokuty, pokuty ve správním řízení, zastavení provozu do doby odstranění 
závady).  
 
 

11. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti navržených legislativních opatření se provádí průběžně, zohledňují se stanoviska 
vědeckých institucí, pokud jde o případná zdravotní rizika spojená s provozem veřejných vodovodů 
(nové způsoby úpravy vody, používání nových technologií úpravy vody, používání nových druhů 
dezinfekčních a algicidních prostředků a další). V rámci prováděného státního zdravotního dozoru 
příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví budou prováděny jak kontroly dodržování provozního 
řádu, tak kontroly dodržování zpracovaného monitorovacího programu. 
 

12. Konzultace a zdroje dat 
Předkládaný návrh vyhlášky byl předběžně projednán se zainteresovanými orgány a organizacemi – 
především Ministerstvem zemědělství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, proběhly 
konzultace ke kapitolám, které se tohoto resortu dotýkají. Tyto konzultace proběhly formou schůzek 
zástupců Ministerstva zdravotnictví (hlavního hygienika ČR) se zástupci dotčených resortů a byl 
diskutován možný způsob provedení navržené transpozice, vyhovující všem zainteresovaným stranám. 
V měsíci září až listopadu 2016 dále proběhlo několik operativních schůzek se zástupci Ministerstva 
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zemědělství, na kterých byly diskutovány nutné změny legislativních předpisů, spadající do 
kompetence tohoto resortu. Dále byl návrh zákona předmětem jednání odborné skupiny hlavního 
hygienika ČR, ve které jsou zastoupeny všechny instituce zabývající problematikou zásobování pitnou 
vodou (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení oboru vodovodů a 
kanalizací ČR, Státní zdravotní ústav, Svaz měst a obcí).   

 
 
 
 

13. Kontakty na zpracovatele RIA 
       
      Mgr. Eva Gottvaldová  
      náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR  
      Ministerstvo zdravotnictví ČR 

telefon: +420 224 972 431 
e-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz   
 

 
JUDr. Zdena Krýsová 
vedoucí správního oddělení 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
telefon: +420 224 972 435 
email: zdena.krysova@mzcr.cz 
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