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III. 
 
ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
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, je předkládán 
z důvodu povinné transpozice 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. 
V souladu s článkem 2 této směrnice je povinností všech členských států Evropské unie 
provést její transpozici nejpozději v termínu do 27. října 2017.  
 
Navrhované znění novely je transpoziční, způsob provedené transpozice však zohledňuje i 
stávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody v České republice. Praxe ukázala, že 
provádění kontroly kvality vody až u spotřebitele nelze považovat za dostatečně preventivní 
a kontrolu je nutné provádět již v průběhu výroby a distribuce pitné vody. Některé části 
směrnice Komise (EU) 2015/1787 byly transponovány novelou zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví. Jedná se především o zpracování tzv. monitorovacího 
programu, dále byla zákonem o ochraně veřejného zdraví uložena provozovatelům 
vodovodů pro veřejnou potřebu povinnost zpracovat posouzení rizik s tím, že komplexnost 
posouzení rizik bude diferencována podle složitosti systému zásobování. Konkrétní 
požadavky na analytické metody, metody 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, a částečně předloženou novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb.  
 
Navrženými změnami přílohy č. 9 dochází k provázanosti vyhlášky č. 252/2004 Sb. a 
vyhlášky č. 428/2001 Sb. Dále je v rámci novely vyhlášky č. 428/2001 Sb. navrženo 
například doplnění některých pojmů nebo zohlednění výsledků rizikové analýzy nejen 
ve vykazování v provozním deníku, ale také při určení míst odběru vzorků, četnosti a 
rozsahu rozboru vody. V rámci novely vyhlášky je dále upřesněn obsah plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací a jsou podrobněji popsána pravidla pro jeho zpracování. 
Novela vyhlášky reaguje nejen na změny zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., ale také například na změnu nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a 
dále vychází z poznatků z praxe. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena 
 
Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) a nepřesahuje rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený.   
 
Zákon o vodovodech a kanalizacích ukládá provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu 
povinnost provádět kontroly kvality surové vody a vody upravované. Místa odběrů vzorků 
vody jsou rozdílná, jedná-li se o vodu s technologií úpravy vody nebo bez technologie úpravy 
(například dezinfekce vody). Kvalita vody s technologií úpravy se sleduje na přítoku surové 
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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 ve vodojemech. Rozsah a zaměření této kontroly nevychází ze 
stanovení kritických bodů, proto ho nelze považovat za dostatečný k zabezpečení 
nezávadnosti vody.  V návaznosti na povinnost zpracovat posouzení rizik a v návaznosti 
na novelu vyhlášky  č. 252/2004 Sb. se navrhuje i nově vymezit místa odběru vzorků a 
četnost odběru vzorků ve vazbě na plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 
Návrhem vyhlášky se provádí částečná transpozice 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. 

 
Některé části směrnice, a to příloha II – část B a D a 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. 
 
Návrhu vyhlášky se dále dotýkají tyto předpisy Evropské unie: 
 

• příloha I bod D odst. 2 věta první směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 
o čištění městských odpadních vod,  
 

• čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

 
Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje nové technické 
specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu 
nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535. 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
Vyhláška č. 428/2001 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu o vodovodech a 
kanalizacích.  Uvedenou vyhláškou je stanoven rozsah a způsob zpracování a průběžné 
aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a evidence vodovodů a kanalizací. Dále je 
touto vyhláškou stanoven formát žádosti  o povolení k provozování vodovodu nebo 
kanalizace a stanoven obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro 
jeho zpracování.  Vyhláška uvádí způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru 
vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod, technické požadavky na stavbu 
vodovodů a požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou 
dokumentaci, výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a stokové sítě.  Dále vyhláška 
vymezuje ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo 
z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou, náležitosti kanalizačního 
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řádu, určení množství odebrané vody a vypouštěných odpadních a srážkových vod, 
náležitosti kanalizačního řádu a vymezení technického auditu.  
 
Cílem navrhované novely je jednak provedení povinné transpozice směrnice Komise (EU) 
2015/1787 do právního řádu České republiky, jednak snaha trvale zabezpečit požadovanou 
kvalitu pitné vody. 
 
 
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 dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat negativní dopady 
na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Změny v přílohách vyhlášky, resp. ve formulářích nepředstavují zvýšení nákladů pro dotčené 
subjekty. Údaje se předávají v elektronické podobě a ve stanoveném formátu. K tomu, aby 
vlastníci, resp. provozovatelé mohli splnit svoji povinnost, mají k dispozici programy pro 
zpracování těchto dat, které jsou bezplatně k dispozici na webových stránkách Ministerstva 
zemědělství. 
 
Navrhované změny ve vyhlášce budou mít pouze minimální finanční dopad, a to především 
na změnu aplikací, prostřednictvím kterých se požadované údaje vykazují. V návaznosti na 
návrh, aby byly údaje o jakosti surové vody provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu 
předávány elektronickou aplikací do databáze Českého hydrometeorologického ústavu, je 
nutné provést úpravu datového schématu stávající databáze Českého 
hydrometeorologického ústavu. Jedná se o investici ve výši cca 300 000 Kč bez DPH, 
vyvolanou úpravou stávajícího systému o nové požadavky, kterými je doplnění aplikace pro 
správu systému a zpracování údajů o surové vodě a zajištění předávání těchto údajů 
správcům povodí, krajským úřadům a provozovatelům. Tyto náklady související s úpravou 
aplikace pro předávání a poskytování údajů je Ministerstvo zemědělství připraveno uhradit. 
Další náklady na zajištění uživatelské a technické podpory dodavatele tohoto systému se 
předpokládají ve výši cca 50 000 Kč bez DPH/rok.  
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také nemá 
dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní 
úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
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Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.  
 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2017 s informací, že se RIA provést neukládá. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodům 1 a 2a 
K nadpisu části první a k § 1 a 1a  
Doplňuje se předmět úpravy, který vyhláška dosud neobsahovala. V souladu s čl. 55 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády je nový paragraf vložen před stávající § 1, který se označuje 
jako § 1a. 
  
K bodům 3 až 5 a 12 
K § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 4, § 7 odst. 7 a § 12 odst. 2 
Informační systém vodovodů a kanalizací (dále jen „IS VaK“) umožňuje plnit povinnosti 
stanovené v § 4, 5, 6, 29 a 36 zákona o vodovodech a kanalizacích. Specifikace IS VaK je 
stanovena zejména v rámci příloh č. 21 až 24 této vyhlášky. 
IS VaK je modulární systém obsahující ucelený komplexní soubor evidencí a dokumentací 
v celém oboru vodovodů a kanalizací v návaznosti na ustanovení výše uvedených právních 
předpisů. Prostřednictvím tohoto systému je rovněž zajišťován vzájemný přenos informací, 
evidencí a dokumentů mezi jednotlivými subjekty stanovenými právními předpisy.  
Vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 
kritériích, se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria. IS VaK splňuje 
určující kritéria významného informačního systému, a proto je uveden v příloze č. 1 této 
vyhlášky. V souvislosti se zařazením IS VaK do významných informačních systémů jsou 
realizovány požadavky stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
   
K bodu 6 
K § 10 odst. 1 
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Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace slouží především pro potřeby obsluhy, 
údržby, oprav a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace. Výkresová 
dokumentace slouží také jako podklad pro obnovu vodovodů a kanalizací v případě, kdy je 
nutné některé inventárně sledované části infrastruktury vyměnit. Vzhledem k této skutečnosti 
se navrhuje doplnit text o výraz „obnovy“. 
 
K bodu 7 
K § 10 odst. 3 
Navrhuje se pojem „rekonstruovaného“ nahradit v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 9 
zákona o vodovodech a kanalizacích slovem „obnovovaného“. 
 
K bodu 8 
K § 10 odst. 4 
Výkresová dokumentace se zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě 
zaměření skutečného provedení stavby. Obnovou vodovodů nebo kanalizací mohou být 
stavební úpravy vodovodů a kanalizací, které nevyžadují stavební povolení, ohlášení ani 
územní rozhodnutí, a to pouze v případě, pokud nedojde ke změně jejich trasy, resp. 
ochranného pásma (viz § 15 odst. 2 vodního zákona a § 79 odst. 2 písm. s) stavebního 
zákona). V rámci obnovy vodovodů a kanalizací také může dojít ke změně trasy či 
ochranného pásma a následně k přepojení stávajících odběratelů či infrastruktury. Proto se 
navrhuje provádět aktualizaci výkresové dokumentace také v návaznosti na obnovu 
vodovodů a kanalizací 
 
K bodu 9  
K § 11 odst. 1 
Pro účely zajištění vyšší kontroly i ze strany vlastníků infrastruktury se navrhuje uvést, ke 
kterým účelům provozní deník slouží. 
 
K bodu 10 
K § 11 odst. 1 větě druhé 
Navrhuje se vést v provozním deníku činnosti vyplývající z rizikové analýzy dle zvláštního 
právního předpisu (vyhláška č. 252/2004 Sb.). Rozsah provozních záznamů je odlišný od 
velikosti provozního celku, od složitosti technologie úpravy vody apod. V případě, že podle 
výsledků analýzy rizik bude nutné provádět další opatření, je vhodné tato opatření vést i 
v provozním deníku.  
Odkaz na směrnici Komise (EU) 2015/1787 je uveden způsobem podle čl. 48 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády. Podle čl. 2 odst. 1 směrnice Komise (EU) 2015/1787 členské 
státy přijmou právní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí a tyto právní 
předpisy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici.  
 
K bodu 11 
K § 11 odst. 3 
Navrhuje se upravit stávající znění odstavce s ohledem na skutečnost, že původní způsob 
vedení provozního deníku pomocí ručně psaných záznamů je již historicky překonaný, 
aktuálně převažují nejen výstupy z ASŘ (tj. zpravidla z dispečinků při řízení technologických 
procesů). Součástí provozních záznamů jsou také různé jiné podpůrné databáze s využitím 
vlastního software. 
 
K bodu 13 
K § 12a odst. 1 úvodní části ustanovení a § 12a odst. 2 
Podle předmětného ustanovení je možné uznat jakožto doplňující vzdělání rekvalifikační 
program, který MŠMT akredituje na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů. Na základě přechodného ustanovení novely zákona 
o vodovodech a kanalizacích (čl. II. bodu 2. zákona č. 275/2013 Sb.) „povolení k provozování 
vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. c) vydané v návaznosti na § 6 odst. 13 do 
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31. prosince 2012 pozbývá právních účinků ke dni 31. prosince 2017“. V souvislosti se 
zmíněným přechodným ustanovením byla dne 27. 6. 2017 na mimořádném jednání skupiny 
odborníků v rámci Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění 
rekvalifikace ve věci kvalifikace odborných zástupců provozovatelů vodovodů a kanalizací 
řešena otázka uznávání dalšího vzdělávání. Podle databáze regulovaných povolání a 
činností osoba odborného zástupce garantuje, že vodovody a kanalizace jsou provozovány 
po technické i ekonomické stránce v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, 
podmínkami stanovenými pro provoz uvedených vodovodů a kanalizací rozhodnutími 
správních úřadů. Při stávajícím znění § 12a odst. 2 vyhlášky, tj. při nastavení podmínky 
alespoň 4 činností, je obsahové zaměření oboru vzdělání dostačující pouze na právně a 
ekonomicky zaměřené činnosti (konkrétně dle § 12a odst. 1 písm. a), d), h) a i) vyhlášky), 
čímž není pokryta kvalifikace v oblasti technické. S ohledem na riziko obecného ohrožení 
spojené s výkonem činnosti odborného zástupce se navrhuje navýšení podmínky na alespoň 
6 činností. 
 
K bodu 14 
K § 13 
Povinností vlastníka vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je zpracovat a 
realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací podle § 8 odst. 11 zákona 
o vodovodech a kanalizacích. Rovněž je povinností vlastníka vodohospodářské infrastruktury 
vytvářet podle § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích rezervu finančních 
prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a evidovat jejich použití pro tyto účely. 
Smyslem takto vytvořené finanční rezervy je vytvářet v průběhu životnosti daného majetku 
finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla zajištěna udržitelnost této vodohospodářské 
infrastruktury. Na základě výsledků prováděných kontrol, které jsou zaměřeny na plán 
financování obnovy, se navrhuje upřesnění obsahu plánu financování obnovy a vymezení 
okamžiku jeho aktualizace. Plán financování obnovy je vhodné měnit již při změně hodnoty 
majetku o více než 10 %. Pro přehlednost se navrhuje novelizovat celý paragraf. 
 
K bodu 15 
K § 14 odst. 3 a 4 
V návaznosti na náhradu ztráty za odvádění srážkových a odpadních vod se navrhuje 
vypustit slovo „vodovodu“, jelikož tato činnost spadá pouze do působnosti vlastníka, 
popřípadě provozovatele kanalizace.  
 
K bodu 16  
K § 15 odst. 5 
Slovo „napojení“ se nahrazuje slovem „připojení“ v návaznosti na ustanovení § 8 odst. 5 
zákona o vodovodech a kanalizacích. 
 
K bodu 17 
K § 15 odst. 12 
Normativní odkaz na již zrušenou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody, se nahrazuje odkazem na platný právní předpis. 
 
K bodu 18 
K § 16 písm. h) 
Do technologie dočišťování se řadí dodatečné způsoby čištění umožňující vyšší stupeň 
čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním (tj. mechanicko-
biologickým). Terciárním čištěním jako technologií dočišťování se rozumí zpracování odtoků 
z mechanicko-biologických čistíren za účelem snížení zbytkového chemického a 
mikrobiologického znečištění, případně i nerozpuštěných látek. 
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K bodu 19 
K § 21 odst. 3 
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zněním přílohy č. 9. 
 
K bodu 20 
K § 21 odst. 4 
Úprava odstavce 4 je navrhována v návaznosti na požadavek zajištění jednotné databáze 
vykazovaných dat. Provozovatel vodovodu je podle § 13 odst. 3 zákona o vodovodech a 
kanalizacích povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní 
úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky zasílat krajskému úřadu a příslušnému 
správci povodí. Po projednání se správci povodí a se zástupci Českého 
hydrometeorologického ústavu se navrhuje, aby byly výsledky rozborů surové vody 
správcům povodí a krajským úřadům předávány prostřednictvím elektronické aplikace 
zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu do databáze 
spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. V současné době není jednotná 
databáze, která by umožňovala efektivnější využití takto vykazovaných dat. Český 
hydrometeorologický ústav již sleduje jakost vod a může zajistit podmínky pro správu 
požadované databáze. V návaznosti na zajištění jednotného vykazování požadovaných 
údajů (identifikace uvedených látek dle metaidentifikátorů Českého hydrometeorologického 
ústavu) a s ohledem na zajištění jednoznačné identifikace provozovatelů bude vytvořen 
metodický pokyn obsahující i formulář a pokyny pro jeho vyplnění. 
 
K bodům 21 a 22 
K § 22 odst. 5 
Pro zařazení surové vody do kategorií je nutné vycházet z reprezentativního množství vzorků 
s ohledem na roční období. V případě povrchové vody lze předpokládat výkyvy v jakosti 
surové vody, proto je pro určení kategorie stanoven optimální počet vzorků 24 -36 v průběhu 
dvou let. 
 
K bodu 23 
K § 35b 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace musí každoročně zahrnovat do kalkulace ceny pro vodné 
a pro stočné částky účelově vázané k obnově vodovodů a kanalizací podle plánu financování 
obnovy s tím, že tyto prostředky lze použít pouze na účel, na který byly vytvořeny, tedy jen 
na obnovu vodovodů a kanalizací. Tento postup má zajistit, aby uživatel nesl náklady na 
zajišťování a užívání vody odrážející její skutečnou cenu. V rámci nákladů pro výpočet ceny 
pro vodné a stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré 
skutečné náklady spojené s provozováním vodovodů a kanalizací. Z tohoto důvodu se 
navrhuje, aby bylo uvedeno, že do kalkulace ceny pro vodné a stočné jsou zahrnuty 
prostředky na obnovu ve vazbě na plán financování obnovy. Tvorba prostředků na obnovu 
generovaných v rámci vodného a stočného by však měla probíhat v takovém režimu, aby 
nezpůsobila výrazné skokové navýšení ceny pro vodné a pro stočné. Na tuto skutečnost je 
třeba brát zřetel již při zpracování plánu financování obnovy, resp. při vyplňování přílohy 
č. 18, řádku 19. 
 
K bodu 24 
K příloze č. 1  
Vodovodními řady může být rozvodná vodovodní síť i přiváděcí řad. V rámci předávání 
vybraných údajů majetkové a provozní evidence podle § 5 zákona o vodovodech a 
kanalizacích nebyly u některých subjektů vykazovány veškeré objekty. Navrhuje se 
s ohledem k této skutečnosti doplnění slov „přiváděcího“ a „stavby k jímání vody“. Tato 
úprava povede k jednoznačnému vymezení objektů, které mají vlastníci vodovodů v rámci 
majetkové a provozní evidence vykazovat. 
V návaznosti na plnění plánu financování obnovy se navrhuje v rámci majetkové evidence 
vykazovat i délku obnovených vodovodů v km. Vlastník vodovodu je povinen zajistit plynulé a 
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bezpečné provozování uvedené vodohospodářské infrastruktury a je povinen zajistit její 
dobrý stavební stav a udržovat tuto vodohospodářskou infrastrukturu v řádném stavu. Do 
ceny pro vodné lze podle přílohy č. 19 této vyhlášky zahrnout prostředky na obnovu, proto je 
vhodné, aby vlastníci v rámci majetkové evidence vykazovali také rozsah obnovy 
předmětných vodovodů.  
Slovní spojení „kód základní územní jednotky“ se nahrazuje slovním spojením „kód obce“. 
Pojem „základní územní jednotka“ je v § 2 písm. v) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, vymezen jako „území obce nebo vojenského újezdu a 
v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části“, a byl tedy 
použit zavádějícím způsobem. 
S ohledem na § 132 a § 423 občanského zákoníku se slova „název firmy“ nahrazují slovy 
„název, popřípadě obchodní firma“. 
U požadavku na uvedení adresy bylo číslo popisné předřazeno číslu orientačnímu, a to 
z důvodu, že číslo popisné má prvořadou důležitost, je jedinečné v rámci obce a přiděluje se 
při kolaudaci nemovitosti. 
Část vysvětlující pojem „místo trvalého pobytu“ včetně poznámky k ní byla vypuštěna pro 
nadbytečnost. Jednalo se o téměř doslovné převzetí definice tohoto pojmu ze zákona 
o evidenci obyvatel. 
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se z důvodu zachování jednotnosti vykazování 
hodnoty majetků navrhuje postupovat pouze podle Metodického pokynu Ministerstva 
zemědělství „pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů 
majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a 
kanalizací“, který z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška) vychází a doplňuje ji. V této souvislosti bude uvedený metodický pokyn 
Ministerstva zemědělství průběžně aktualizován. 
S ohledem na větší množství navržených změn se příloha nahrazuje novým zněním.   
 
K příloze č. 2 
Slovní spojení „kód základní územní jednotky“ se nahrazuje slovním spojením „kód obce“. 
Pojem „základní územní jednotka“ je v § 2 písm. v) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, vymezen jako „území obce nebo vojenského újezdu a 
v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části“, a byl tedy 
použit zavádějícím způsobem. 
S ohledem na jednoznačné určení vykazovaných objektů se doplňují souřadnice X, Y stavby 
pro úpravy vody nebo stavby k jímání vody. 
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se z důvodu zachování jednotnosti vykazování 
hodnoty majetků navrhuje postupovat pouze podle Metodického pokynu Ministerstva 
zemědělství „pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů 
majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a 
kanalizací“, který z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška) vychází a doplňuje ji. V této souvislosti bude uvedený metodický pokyn 
Ministerstva zemědělství průběžně aktualizován. 
V části „Vysvětlivky“ se opravuje chybné označení odstavců „K bodu 4“, „K bodu 5“ a 
„K bodu 7“. 
S ohledem na větší množství navržených změn se příloha nahrazuje novým zněním.   
 
K bodům 25 až 29 
K přílohám č. 3 a 4 
V návaznosti na plnění plánu financování obnovy se navrhuje v rámci majetkové evidence 
vykazovat i délku obnovených kanalizací v km. Vlastník kanalizace je povinen zajistit plynulé 
a bezpečné provozování uvedené vodohospodářské infrastruktury a je povinen zajistit její 
dobrý stavební stav a udržovat tuto vodohospodářskou infrastrukturu v řádném stavu. Do 
ceny pro stočné lze podle přílohy č. 19 uvedené vyhlášky zahrnout prostředky na obnovu, 
proto je vhodné, aby vlastníci v rámci majetkové evidence vykazovali také rozsah obnovy 
předmětných kanalizací.  
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Slovní spojení „kód základní územní jednotky“ se nahrazuje slovním spojením „kód obce“. 
Pojem „základní územní jednotka“ je v § 2 písm. v) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, vymezen jako „území obce nebo vojenského újezdu a 
v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části“, a byl tedy 
použit zavádějícím způsobem. 
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se z důvodu zachování jednotnosti vykazování 
hodnoty majetků navrhuje postupovat pouze podle Metodického pokynu Ministerstva 
zemědělství „pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů 
majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a 
kanalizací“, který z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška) vychází a doplňuje ji. V této souvislosti bude uvedený metodický pokyn 
Ministerstva zemědělství průběžně aktualizován. 
 
K bodům 30 a 36 
K přílohám č. 5 a 7 
S ohledem na vykazování nákladovosti infrastruktury a v návaznosti na metodiku 
bechmarkingu  se navrhuje v  rámci provozní evidence vykazovat i přívodní řady.  
Prostředky obnovy zahrnované do kalkulace ceny pro vodné a stočné nejsou nákladem ve 
smyslu všeobecně uznávané ekonomické definice nákladů. Tato definice zní: „Nákladem se 
rozumí v  penězích vyjádřená spotřeba výrobních faktorů“ (tj. práce, materiálu, energie, 
služeb, opotřebení pracovních prostředků). Prostředky obnovy slouží ke kumulaci finančních 
zdrojů na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury a v okamžiku jejich kalkulování do 
ceny pro vodné a stočné nedochází k žádné spotřebě „budoucího“ majetku. S ohledem k této 
skutečnosti se navrhuje upřesnění „ÚVN vč. prostředků na obnovu“ 
Nově se navrhuje vykazovat celkové náklady na přivaděče. 
S ohledem na § 132 a § 423 občanského zákoníku se slova „název firmy“ nahrazují slovy 
„název, popřípadě obchodní firma“. 
U požadavku na uvedení adresy bylo číslo popisné předřazeno číslu orientačnímu, a to 
z důvodu, že číslo popisné má prvořadou důležitost, je jedinečné v rámci obce a přiděluje se 
při kolaudaci nemovitosti. 
S ohledem na větší množství navržených změn se navrhuje nahradit přílohy novým zněním. 
 
K bodům 31 až 35  
K příloze č. 6 
Prostředky obnovy zahrnované do kalkulace ceny pro vodné a stočné nejsou nákladem 
ve smyslu všeobecně uznávané ekonomické definice nákladů. Tato definice zní: „Nákladem 
se rozumí v  penězích vyjádřená spotřeba výrobních faktorů“ (tj. práce, materiálu, energie, 
služeb, opotřebení pracovních prostředků). Prostředky obnovy slouží ke kumulaci finančních 
zdrojů na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury a v okamžiku jejich kalkulování do 
ceny pro vodné a stočné nedochází k žádné spotřebě „budoucího“ majetku. S ohledem k této 
skutečnosti se navrhuje upřesnění na „ÚVN vč. prostředků na obnovu“ 
 
K bodům 37 až 42 
K příloze č. 8 
Prostředky obnovy zahrnované do kalkulace ceny pro vodné a stočné nejsou nákladem ve 
smyslu všeobecně uznávané ekonomické definice nákladů. Tato definice zní: „Nákladem se 
rozumí v  penězích vyjádřená spotřeba výrobních faktorů“ (tj. práce, materiálu, energie, 
služeb, opotřebení pracovních prostředků). Prostředky obnovy slouží ke kumulaci finančních 
zdrojů na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury a v okamžiku jejich kalkulování do 
ceny pro vodné a stočné nedochází k žádné spotřebě „budoucího“ majetku. S ohledem k této 
skutečnosti se navrhuje upřesnění na „ÚVN vč. prostředků na obnovu“ 
 
K bodu 43 
K přílohám č. 9 a 10 
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V návaznosti na rizikovou analýzu a v návaznosti na novelu vyhlášky č. 252/2004 Sb. se 
navrhuje vymezit místa odběru vzorků a četnost odběru vzorků ve vazbě na plán kontrol 
jakosti vod v průběhu výroby pitné vody.  
V příloze č. 9 se navrhuje upravit technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod v průběhu 
výroby pitné vody. Jedná se především o místa odběrů vzorků v kontrolních profilech a 
stanovení minimálních rozsahů požadovaných rozborů v závislosti na jakosti surové vody, 
technologii úpravy vody a na výsledcích posouzení rizik. Navrhuje se, aby četnost a rozsah 
provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni a v distribuční síti určoval 
provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a velikosti 
zásobované oblasti na základě výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., a to i s ohledem na konkrétní situaci v zásobované oblasti. Změny přílohy 
č. 9 jsou provedeny v návaznosti na požadavky směrnice Komise (EU) 2015/1787.  
V příloze č. 10 jsou uváděny min. rozsahy odběrů vzorku, rozsahu a četnosti kontrol pro 
přítok vody do čistírny odpadních vod, mezi technologickými stupni čistění a odtoku odpadní 
vody z čistírny odpadních vod s tím, že navrhované rozsahy a typy vzorků jsou pro všechny 
uvedené kategorie minimální a musí být vykazovány v návaznosti na povolení k vypouštění 
odpadních vod a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Z tohoto důvodu se navrhuje 
upřesnění odkazů a ukazatelů. Také při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu 
čistírny odpadních vod se pro pravidelnou kontrolu čistírny odpadních vod navrhuje sledovat 
vybrané ukazatele v navrhovaném minimálním rozsahu. Sledování kvality kalu také slouží 
k ověření dodržování podmínek stanovených v kanalizačním řádu. Ukazatelé (nebezpečné 
látky) zvláště pak kovy, které nejsou čistírnou odpadních vod odstraněny, přecházejí do kalu. 
V případě využití kalu se dále postupuje podle příslušného právního předpisu, který 
předmětné využití kalu upravuje. 
Příloha č. 10 část 3 bod A) byl již dříve vykázán jako implementační vůči příloze I bodu D 
odst. 2 větě první směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských 
odpadních vod. Doplňuje se odkaz na tuto směrnici a v souladu s čl. 48 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády se tak plní referenční povinnost stanovená v čl. 19 odst. 2 této směrnice.  
S ohledem na větší množství navržených změn se navrhuje nahradit přílohy novým zněním. 
 
K bodu 44 až 46 
K příloze č. 11 
Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jen osobě, která je 
vlastníkem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu nebo s vlastníkem vodovodu 
nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat. 
Vzhledem k tomu, že vlastníkem vodovodu nebo kanalizace může být více osob, je nutné, 
aby v žádosti o povolení k provozování byli uvedeni všichni spoluvlastníci této 
vodohospodářské infrastruktury. Navrhuje se formulář „Žádosti o povolení k provozování 
vodovodu nebo kanalizace podle § 6 zákona“ doplnit o identifikační údaje případných 
spoluvlastníků. 
S ohledem na § 132 a § 423 občanského zákoníku se slova „název firmy“ nahrazují slovy 
„název, popřípadě obchodní firma“. 
 
K bodu 47 
K příloze č. 13 
Navrhuje se úprava v návaznosti na nové znění přílohy č. 9 této vyhlášky. Příloha č. 13 
část 1 byla již dříve vykázána jako implementační vůči čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky. Doplňuje se odkaz na tuto směrnici a v souladu s čl. 48 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády se tak plní referenční povinnost stanovená v čl. 24 odst. 
1 druhý pododstavec této směrnice.  
S ohledem na větší množství navržených změn se navrhuje nahradit přílohu novým zněním. 
 
K bodům 48 až 50 
K příloze č. 14 
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Navrhuje se změnit požadovanou mez stanovitelnosti pro ukazatel barva z 2 mg/l Pt na 
5 mg/l Pt v návaznosti na sjednocení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kde je uvedena mez 
stanovitelnosti pro pitnou vodu jako 25 % limitu, tj. 5 mg/l Pt. Dále dochází k upřesnění této 
přílohy. 
 
K bodu 51 
K příloze č. 18 
Zpřesňující úprava. V návaznosti na povinnost vykazovat údaje o tvorbě a čerpání finančních 
prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací od roku 2009, se navrhuje upravit formulář i 
o tyto údaje. Dále se navrhuje možnost nově vykazovat technologie pro vodovody a 
kanalizace zejména s přihlédnutím ke kratší doporučené životnosti. Navrhuje se hodnotu 
majetku pro technologii vykazovat jako hodnotu technologie v pořizovací ceně, o tuto částku 
se navrhuje snížit hodnotu majetku v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině majetku 
(VÚME). Pro účely zpracování plánu financování obnovy se navrhuje rozlišovat hodnotu 
majetku v reprodukční pořizovací ceně: v případě plátců DPH uvádět hodnotu bez DPH a 
v případě neplátců DPH uvádět hodnoty vč. DPH. Uvedený návrh umožní vlastníkům 
infrastruktury zpracovat Plán financování obnovy s ohledem na reálnou potřebu finančních 
prostředků. 
S ohledem na § 132 a § 423 občanského zákoníku se slova „název firmy“ nahrazují slovy 
„název, popřípadě obchodní firma“. 
S ohledem na větší množství navržených změn se navrhuje nahradit přílohu novým zněním. 
 
K příloze č. 19 
Navrhuje se mj. upřesnění úplných vlastních nákladů na úplné vlastní náklady vč. prostředků 
na obnovu. Prostředky obnovy zahrnované do kalkulace ceny pro vodné a stočné nejsou 
nákladem ve smyslu všeobecně uznávané ekonomické definice nákladů. Tato definice zní: 
„Nákladem se rozumí v  penězích vyjádřená spotřeba výrobních faktorů“ (tj. práce, materiálu, 
energie, služeb, opotřebení pracovních prostředků). Prostředky obnovy slouží ke kumulaci 
finančních zdrojů na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury a v okamžiku jejich 
kalkulování do ceny pro vodné a stočné nedochází k žádné spotřebě „budoucího“ majetku. 
S ohledem k této skutečnosti se navrhuje upřesnění na „ÚVN vč. prostředků na obnovu“ 
Je upřesněn název nákladové položky – ostatní výnosy s ohledem na charakter nákladů, 
které se v dané položce vykazují. Dále se navrhuje upřesnění nákladové položky na přímé a 
režijní mzdy s ohledem na vykazování mzdových nákladů pracovníků včetně vrcholového 
managementu. Vzhledem k tomu, že obnovu vodovodů a kanalizací nelze ve všech 
případech zaúčtovat pouze do nákladové položky 3.2 opravy, navrhuje se upřesnění řádku 
č. 4.4. Prostředky obnovy infrastrukturního majetku. Navrhuje se zde zahrnovat pouze 
ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví, které umožňují v rámci ceny pro 
vodné resp. v rámci ceny pro stočné generovat finanční prostředky na obnovu vodovodů a 
kanalizací, ale pouze nad rámec položky č. 4.1 odpisy a v případě položky č. 4.2. opravy 
infrastrukturního majetku pouze v takovém rozsahu, ve kterém je obnova vodovodů a 
kanalizací účtována v nákladové položce č. 4.2. 
S ohledem na větší množství navržených změn se navrhuje nahradit přílohu novým zněním. 
 
K příloze č. 19a 
Navrhuje se upřesnění terminologie v návaznosti na nové znění přílohy č. 19a. Dále 
se vymezují odpisy, které by měly být uplatňovány především v návaznosti na reprodukci 
infrastruktury. Navrhuje se místo celkového počtu zaměstnanců sledovat pouze počet 
výrobních pracovníků. Tento údaj nemá vliv na vykazované mzdové náklady, slouží pro 
vyhodnocování efektivity dané infrastruktury. 
S ohledem na větší množství navržených změn se navrhuje nahradit přílohu novým zněním. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HLUI8)



12 
 

K příloze č. 20 
Navrhuje se oddělit vykazování tvorby a čerpání prostředků na obnovu od kalkulace 
(výpočtu) cen pro vodné a pro stočné. Vytváření finanční rezervy na obnovu je v působnosti 
vlastníka infastruktury, který může být odlišný od provozovatele resp. od příjemce vodného či 
stočného, z tohoto důvodu se navrhuje uvádět tvorbu a čerpání finančních prostředků na 
obnovu v samostatné tabulce. Dále se navrhuje vykazování prostředků na obnovu vodovodů 
a kanalizací i v rámci nájemného. Tato navržená úprava umožní rovný přístup k vlastníkům 
vodovodů a kanalizací, bez ohledu na způsob provozování této infrastruktury. S ohledem na 
větší množství navržených změn se navrhuje nahradit přílohu novým zněním. 
 
K bodu 52 
K příloze č. 22 
S ohledem na navržené změny v příloze č. 1 až 8 u vykazování vybraných údajů majetkové 
a provozní evidence dochází ke změně struktury databázového souboru. U požadavku na 
uvedení adresy bylo číslo popisné předřazeno číslu orientačnímu, a to z důvodu, že číslo 
popisné má prvořadou důležitost, je jedinečné v rámci obce a přiděluje se při kolaudaci 
nemovitosti. 
 
K Čl. II 
Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2018 z toho důvodu, že některé části 
směrnice Komise (EU) 2015/1787 budou transponovány také novelou vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 
rozsah kontroly pitné vody, která spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví a u které 
je předpokládáno nabytí účinnosti ke dni 1. ledna 2018.    
Odložená účinnost u změn příloh č. 19 a 19a se navrhuje dnem 1. září 2018. Kalkulace cen 
pro vodné a pro stočné musí být sestaveny v dostatečném předstihu s platností zpravidla na 
celý kalendářní rok. Je tedy nezbytné, aby již při sestavování kalkulace bylo účinné nově 
navrhované znění příloh č. 19 a 19a, podle kterých se kalkulace cen pro vodné a stočné 
sestavuje. Navrhované změny v kalkulaci se promítnou v rámci výpočtu cen pro vodné a 
stočné pro rok 2019.  
Odložená účinnost příloh č. 1 až 8, 11 a 20 se v návaznosti na změnu informačního systému, 
v rámci kterého budou nové údaje předávány, navrhuje dnem 1. ledna 2020. Údaje 
z kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2019 budou vykazovány podle přílohy č. 20 
v roce 2020. 
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