
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
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 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 8. srpna 2017 s termínem dodání stanovisek 
do 29. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 

 
Bez připomínek. 
 

 
 

 
Ministerstvo obrany 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

1. K § 12a odst. 2 vyhlášky: 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 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
zavedeného v 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 
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 (dále jen „odborný 
zástupce“) 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.  
Vzhledem k tomu, že danou situaci nepovažuje MŠMT 
ani odborníci s ohledem na riziko obecného ohrožení 
spojené s výkonem činnosti odborného zástupce za 
uspokojivé, doporučujeme navýšení podmínky na 
alespoň 6 činností. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo novelizováno podle připomínky. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
K čl. II - Účinnost - MZ doporučuje stanovit účinnost 
novely vyhlášky ke dni 1.1.2018. 
 
Odůvodnění: 
Předkládané znění novely vyhlášky je transpoziční. 
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 1.1.2018.   
Navrženými změnami přílohy č. 9 a 13 předkládané 
vyhlášky, které upravují technické ukazatele pro plán 
kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody a 
požadavky na jakost surové vody dochází ohledně 
rozsahu a četnosti ukazatelů 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. Vzhledem k 
faktu, že rozsah i četnost odběrů vzorků vody je 
provozovatelem plánován vždy v ročních cyklech, 
navrhujeme v návaznosti na návrh novely vyhlášky 
252/2004 Sb., stanovit termín účinnosti také ke dni 
1.1.2018. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo vnitra 
 

K čl. I bodu 4 – k § 4 odst. 2:  
 Vyhláška č. 317/2014 Sb. vymezuje, které 
informační systémy se z hlediska kybernetické 
bezpečnosti považují za významné, rozhodně však není 
právním základem pro vedení těchto informačních 
systémů, tedy ani informačního systému vodovodů a 
kanalizací. Samotný zákon o vodovodech a kanalizacích 
se o tomto informačním systému zmiňuje pouze mezi 
kompetencemi Ministerstva zemědělství, neobsahuje 
však ani výslovné zmocnění k jeho úpravě v prováděcím 
právním předpise. Chybějící právní úpravu předmětného 
informačního systému nelze nahrazovat odkazem na 
vyhlášku č. 317/2014 Sb., která se věcně věnuje zcela 
jiné problematice. Z tohoto důvodu požadujeme vypustit 
zmínky o této vyhlášce z § 4 odst. 2 (stejně jako z § 6 
odst. 4, § 7 odst. 7 a § 12 odst. 2) a zároveň nalézt 
vhodný způsob, jak informační systém o vodovodech a 
kanalizacích zakotvit včetně specifikace, jaké údaje jsou 
v něm vlastně vedeny.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K čl. I bodu 17 – k § 21 odst. 4: 
 Připomínáme, že databáze je dle obvyklého 
vnímání tohoto pojmu seznamem dat, nikoli nástrojem 
jejich předávání. Je tedy třeba vyjasnit, jakým způsobem 
má k předání údajů, které poté budou zařazeny do 
předmětné databáze, docházet. Za vhodnější bychom 
považovali použít výrazu „elektronická aplikace“ a také ji 
blíže identifikovat, neboť pouhé určení správce nelze 
pokládat za dostačující. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K čl. I bodu 20 – k příloze č. 1:  
1. S ohledem na § 132 a § 423 občanského zákoníku 
navrhujeme v bodě 6 odst. B písm. a) slova „název firmy“ 
nahradit slovy „název, popřípadě obchodní firma“. Tuto 
úpravu požadujeme provést obdobně v celém právním 
předpise. 
2. V případě spoluvlastnictví vodovodů nebo 
kanalizací je podle bodu 6 odst. D u spoluvlastníka, který 
je fyzickou osobou, požadováno uvedení údajů ve 
stejném rozsahu, jako u vlastníka podle odst. A. V 
případě spoluvlastníka, který je právnickou osobou, je 
však pouze stanovena povinnost uvést identifikační číslo 
této osoby. Navrhujeme proto stanovit, že spoluvlastník, 
který je právnickou osobou, má povinnost uvést 
identifikační údaje ve stejném rozsahu, jako vlastník 
podle odst. B. Tuto úpravu navrhujeme provést obdobně i 
v příloze č. 11. 
3. V části Vysvětlivky požadujeme ve vysvětlivce k 
bodu 3) vypustit část vysvětlující pojem „místo trvalého 
pobytu“ včetně poznámky k ní pro nadbytečnost. Jedná 
se o téměř doslovné převzetí definice tohoto pojmu ze 
zákona o evidenci obyvatel, navrhujeme proto tuto 
duplicitu odstranit. V případě, že předkladatel považuje 
za nutné tento termín definovat, je možné tak učinit 
formou odkazu na příslušné právní předpisy definující 
tento pojem v poznámce pod čarou. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně:  
 V předpise je alternativně využíváno pojmů „plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací“ a „plán 
financování obnovy“. Navrhujeme proto terminologii 
sjednotit, popřípadě zavést „plán financování obnovy“ 
jako legislativní zkratku, jejíž používání je však nutné 
následně v předpise důsledně dodržovat. 
 Dále upozorňujeme, že „plán financování obnovy 
vodovodů a kanalizací“ je alternativně uváděn s malým i 
velkým počátečním písmenem. Doporučujeme proto 
tento nesoulad odstranit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K čl. I bodu 3 – k § 1a: 
S ohledem na čl. 48 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
a ustálené zvyklosti tvorby právních předpisů je třeba 
ustanovení vymezující předmět právní úpravy zařadit 
hned na začátek předpisu, tedy ještě před paragraf 
obsahující definice. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K čl. I bodu 22 – k příloze č. 2:  
 S ohledem na čl. 58 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slovo „v“ za slovem „Vysvětlivky“ 
odstranit pro nadbytečnost a namísto zkratky „odst.“ 
použít celého slova. Tuto úpravu navrhujeme obdobně 
použít i u dalších podobně koncipovaných novelizačních 
bodů. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K čl. I bodu 34 – k příloze č. 8:  
 S ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme použít úplnou citaci nařízení 
vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění 
odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a 
měření objemu vypouštěných odpadních vod do 
povrchových vod. 
 

Akceptováno. 
V příloze č. 8 se nahrazuje novým zněním, ve kterém se již 
toto nařízení vlády necituje. Byla však upravena příloha č. 2 
– vysvětlivky k bodu 2 (citace vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, 
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci). 

 
Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K novelizačnímu bodu 11 - na konci ustanovení je chybně 
uveden odkaz na poznámku pod čarou číslo 33. Má být 
34. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2. K novelizačnímu bodu 26 – doporučujeme používat 
místo „věty“ termín „slova“. Viz čl. 53 odst. 3 LPV. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 3. K novelizačním bodům 20 a 27 - z důvodu 
zachování uniformity jednotlivých příloh jazykově 
sjednotit bod 6 Přílohy č. 1 a bod 7 Přílohy č. 5, kdy 
jedním z požadovaných údajů je v prvním případě "číslo 
orient." a v druhém "číslo orientační". 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 4. K novelizačnímu bodu 36 – obdobně jako u 
novelizačního bodu 26. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 5. K obecné části důvodové zprávy - v části 
"Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy…" 
dodat v závěru druhého odstavce čárku za "252/2004 
Sb.". 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k bodům 21 až 
23, 28 a 29, 24 až 26 - pro správnost označení názvu 
zákona vložit slovo "majetku" za "č. 441/2013, k 
provedení zákona o oceňování". 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínky: 
1) Bod 2: Požadujeme text ustanovení § 1 písm. o) 
nahradit zněním: „vodou pitnou množství vody dodané v 
daném roce,“ a text ustanovení § 1 písm. p) nahradit 
zněním: „vodou odpadní odváděnou množství odpadní 
vody odvedené v daném roce“. Význam slova 
„fakturovanou“ je zcela nejednoznačný a nelze ho tedy v 
žádném případě využít v rámci definice pojmu. Vzhledem  
k předpokládanému záměru předkladatele by se jednalo 
o nefunkční definici. Požadujeme proto pouze obecné 
vymezení bez použití terminologie, která je ekonomicky 
zavádějící; 
 

Akceptováno. 
Novelizační bod byl vypuštěn, nové pojmy nebudou 
vymezovány. Vykazování těchto údajů bude vysvětleno 
přímo u předmětných příloh. Vodou fakturovanou je 
množství vody dodané resp. odvedené v daném roce, i 
když je fakturováno až v roce následujícím. 
 
 

 2) Bod 13, § 13: Požadujeme sjednotit terminologii se 
zákonem v případech, kdy vyhláška pracuje s pojmem 
„finanční rezerva na obnovu“. Zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů, uvádí v § 8 odst. 1 pojem „rezerva finančních 
prostředků“. Předpokládáme, že vyhláška provádí zákon, 
a tudíž by měla být zachována jednotná terminologie. Pro 
zvýšení právní jistoty vlastníků vodovodů a kanalizací 
požadujeme doplnit způsob tvorby rezervy finančních 
prostředků a jejich použití. 
 K problematice těchto rezerv proběhlo několik jednání 
mezi MF a MZe, jejichž hlavním tématem bylo vyjasnění 
pojmu „rezerva finančních prostředků“. Z navrhovaného 
znění vyhlášky však stále není zřejmé, zda se jedná o 
rezervu tvořenou v souladu se zákonem o vodovodech a 
kanalizacích ve smyslu „odložených peněžních 
prostředků“, případně o jiný druh rezervy. Podle našeho 
názoru se nejedná o rezervu ve smyslu účetních 
předpisů. Odbor 28 Regulace a metodika účetnictví v 
rámci e-mailové korespondence nabídl MZe konzultaci k 
finální podobě návrhu novely vyhlášky, ze strany MZe 
bez odpovědi; 
 

Vysvětleno. 
Podle § 8 odst. 1 zákona „vlastník vodovodu nebo 
kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné 
provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na 
jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely“. Zákon 
neobsahuje vymezení pojmu ani legislativní zkratku týkající 
se rezervy finančních prostředků na obnovu. 
Ke kroku uvedenému v připomínce bude možné přistoupit 
po splnění úkolu stanoveného MF usnesením č. 5, ze dne 
18.4.2016. 
http://portal.mze.cz/public/web/file/460073/Usneseni_c_5_z
e_dne_18_4_16.pdf 
MF bude požádáno o spolupráci. 
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 3) Bod 19: Navrhované ustanovení jde nad rámec 
zmocnění v zákonu k vydání prováděcí vyhlášky. Předpis 
MZe nemůže určovat co je nebo není, nebo dokonce 
musí být součástí ceny v podmínkách cenové 
liberalizace. Jestliže určitý druh zboží momentálně 
podléhá cenové regulaci, pak je záležitostí cenového 
orgánu, aby podle § 10 zákona o cenách rozhodl o tom, 
které složky se mohou stát součástí regulované ceny. V 
současné době je příslušná úprava již obsažena v 
cenovém rozhodnutí MF, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami. Požadujeme novelizační bod 
vypustit; 
 

Vysvětleno. 
Podle již platného ustanovení § 35a odst. 7 je v rámci 
nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné zpracovatel 
povinen uvést v jednotlivých nákladových položkách 
„veškeré skutečné náklady spojené s provozováním 
vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a 
nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané 
vlastníkem nebo provozovatelem vodovodů nebo 
kanalizace pro veřejnou potřebu.“ Nově doplněný § 35b 
pouze upřesňuje výše uvedené ustanovení. Toto zpřesnění 
má přispět k naplnění cílů stanovených Směrnicí 
Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES, konkrétně 
zajištění, aby uživatel nesl své náklady na zajišťování a 
užívání vody odrážející její skutečnou cenu. 
 
Ministerstvo zemědělství rovněž provádí podle § 29 odst. 4 
písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích vzájemná 
porovnání cen podle cenových předpisů pro vodné a 
stočné, nákladů a zisku u kalkulací, tvorby a čerpání 
prostředků na obnovu a zveřejňuje výsledky. Ministerstvo 
zemědělství jako věcně příslušný správní orgán, na základě 
zmocnění zákonem uvádí v prováděcím právním předpisu 
pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro 
vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých 
položek. Členění položek vychází z praktických zkušeností 
vlastníků a provozovatelů  vodovodů a kanalizací a 
Ministerstva zemědělství. Struktura položek pak zpřesňuje 
náplň jednotlivých položek vzhledem k požadavku po 
sjednocení přístupu vlastníků a provozovatelů vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu, který je mj. předpokladem 
řádného provádění vzájemných porovnání cen pro vodné a 
stočné a jejich následné zveřejňování Ministerstvem 
zemědělství v souladu se zákonem o vodovodech a 
kanalizacích. 
 
Jedná se o rozpor mezi chápáním regulace přirozeného 
monopolu a úpravy cenotvorby. Vlastník infrastruktury může 
cenu ponížit o svůj např. sociální příspěvek – z hlediska 
regulace a BM je navrhovaný postup nepřípustný. 
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 4) Bod 38, Příloha č. 18: V tabulce pod bodem 4 není 
zjevně použita vysvětlivka **, přestože je ve 
vysvětlivkách. Ve vysvětlivce "+ " chybí zisk, jako 
nepochybně důležitý zdroj pro získání prostředků na 
udržování a rozšiřování vodohospodářského majetku. 
Oprava není finančním prostředkem, je nutno uvést 
"náklady na opravy". Chybí definice pojmu "prostředky 
účelově určené pro obnovu tímto plánem". Je to jiný 
pojem než použitý v příloze č. 19a (i č. 20). Text uvedený 
v závorce se jeví jako vyčerpávající výčet, pak by bylo 
potřebně rozlišovat mezi alternativami: nájemné nebo 
odpisy; obojí by znamenalo duplicitu. Text je nutno 
upravit; 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 5) Bod č 38, Příloha č. 19: V příloze č. 19 v názvu 
přílohy požadujeme vypustit závorku. Je to nadbytečné, 
navíc používané nejednotně - viz tabulka pro výpočet 
dvousložkové ceny; 

Akceptováno. 
Bylo sjednoceno označení pro obě tabulky. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HLX8W)



 11   

 6) Bod č. 38, Příloha č. 19a.: V 
řádku č. 1.1 sloupci 3 je třeba slovo "za" 
nahradit slovem "na". Obdobně sjednotit 
i v dalším textu.  
V řádku č. 2.2 ve sloupci 3 je závorku 
třeba doplnit o plynná paliva používaná v 
dopravních prostředcích (…., "CNG, 
LPG"). V řádku č. 3.2 sloupci 3 za 
slovem "tj." je třeba text upravit tak, že 
se jedná o osobní náklady podle 
jednotlivých dohod. Samotné dohody 
nejsou nákladem. Dále se požaduje 
slovo „odvody“ nahradit slovem 
„pojistné“. Pojem „odvody“ pro tzv. 
veřejná pojistná je nesprávný.  
V řádku č. 4.1 sloupci 3 je poslední věta 
zjevně nad rámec zákonného zmocnění 
a je třeba ji vypustit. V řádku č. 4.4 
sloupci 3 je text nutno změnit. Nelze 
akceptovat, že by automaticky zde byly 
uváděny všechny částky nad rámec 
položek 4.1 a 4.2 a popřít zde použití 
zisku jako zdroje pro financování potřeb 
podniku. Poslední věta nemá logický 
smysl, "infrastruktura" není prostředkem 
(finančním).  
V řádku 6 v částech obsah a poznámka 
se požaduje všechna slova „poplatky“ 
nahradit slovem „úplaty“. Pojem 
„poplatek“ by měl být podle čl. 11. odst. 
5 Listiny základních práv a svobod 
vyhrazen veřejnoprávním plněním 
daňového charakteru;  
V řádku č. 9 není zřejmý důvod, proč by 
měly být mzdové náklady režijních 
pracovníků včetně vrcholového 
managementu uváděny v přímých 
mzdách. Z povahy věci nesouvisí s 
jednotkou výkonu a tento postup bude 
zkreslovat budoucí posuzování 
obvyklosti nákladů a benchmarking.  
V položce B. je účelné sloupec 3 a 4 
zaměnit; 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
Neakceptováno: Jedná se o energie na objektech infrastrukturního majetku, 
nikoliv v dopravních prostředcích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno.  
Položka „přímé mzdy“ byla označena „přímé a režijní mzdy“ 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 7) Bod 38, Příloha č. 20: U tabulky 
č. 5 na str. 55 chybí název. Pak je 
problematické určit, co má být pod 
pojem „4.3 – ostatní“; požadujeme 
doplnit;   

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Doporučující připomínky: 
8) Bod 2: Z navrženého textu není 
zřejmé, zda se má jednat výlučně o rok 
kalendářní, když řada vodárenských 
společností uplatňuje tzv. hospodářský 
rok, např. od 1. 4. do 31. 3. Text je třeba 
upřesnit. Odůvodnění se o navržené 
úpravě nikterak nezmiňuje.  
V navrhovaném § 1a písm. n) se naopak 
výslovně uvádí kalendářní rok. Není 
důvod omezovat uplatnění dvousložkové 
formy vodného a stočného jen na 
kalendářní rok; 
 

Vysvětleno. 
Evidence jsou vedeny a zákonem uvedená hlášení se předávají za kalendářní 
rok. 
 

 9) Bod 9: Jestliže se vkládají nová slova 
"v návaznosti na obnovu", je třeba uvést 
o jakou obnovu, resp., čeho, se má 
jednat; 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 10) Bod 10: Podle našeho názoru 
uvedený text patří spíše do odůvodnění. 
Ostatně i § 5 odst. 6, k jehož provedení 
uvedené ustanovení směřuje, hovoří 
pouze o „obsahu a způsobu vedení“, 
nikoliv o účelu vedení provozní 
evidence; 
 

Vysvětleno. 
Uvedený text je nově vložený s ohledem na nezbytnost zajištění vyšší kontroly i 
ze strany vlastníků.  

 11) Bod 11: Nutno upravit chybný 
odkaz na poznámku pod čarou č. 33 na 
č. 34; 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 12) Bod 16: Doporučujeme vypustit – 
ustanovení § 16 vymezuje pojmy pro 
účely části osmé, přitom pojem „terciární 
dočišťování“ se v této části nepoužívá; 

Vysvětleno. 
Uvedené upřesnění má vazbu na evidenci ČOV v příloze č. 4. Jedná se 
o obecně využívanou definici. 

 13) Bod 38, Příloha 18: V textu: 
„Doklady k realizaci plánu financování 
obnovy vodovodů nebo kanalizací v 
jednotlivých letech po jeho zpracování 
tvoří zejména doklady o tvorbě 
finančních prostředků na obnovu a 
doklady o čerpání vytvořených 
finančních prostředků (například výpisy z 
bankovních účtů) a seznam 
realizovaných akcí obnovy s vyčíslením 
jejich vynaložených nákladů (doložených 
například fakturami nebo jejich kopiemi, 
pokladními doklady nebo dalšími 
účetními doklady)“ požadujeme změnit 
text ve druhé závorce takto: 
„(doložených například účetními doklady 
nebo jinými účetními záznamy).“ S 
ohledem na použití pojmů z oblasti 
účetnictví v navrhovaném textu, máme 
za to, že požadované skutečnosti by 
měly být doloženy průkaznými účetními 
doklady, případně účetními záznamy 
(např. § 6 odst. 1, § 11 a § 33 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů); 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 14) Bod 38, Příloha 20: V tabulce na 
str. 52 nejsou uvedeny měrné jednotky a 
v tabulce na str. 54 u řádku 22. a v 
poznámce je chyba ve vzorci, v závorce 
chybí „/100“; 

Vysvětleno. 
Nákladové položky vč. prostředků na obnovu a zisku jsou uvedeny v mil. Kč na 
tři desetinná místa – uvedeno pod tabulkou. 
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 15) Odůvodnění: Text odůvodnění 
navrhované vyhlášky je velmi strohý, 
nevysvětluje důvody navrhovaných 
úprav a neodpovídá požadavkům 
stanoveným Legislativními pravidly 
vlády.      

Vysvětleno.  
Novela je provedena 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. Ostatní změny nepřináší 
nové úpravy - jsou provedeny v návaznosti na změnu jiných právních předpisů, 
případně se jedná o upřesnění v návaznosti na poznatky z praxe.  
 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Zásadní připomínky: 
1. Do textu vyhlášky je nutné 
dopracovat definice a obsah 
používaných pojmů – zejména obnova, 
oprava (příp. obnovující oprava) 
rekonstrukce, reprodukční pořizovací 
cena majetku (v přílohách č. 19, 20) v 
souladu s účetními předpisy. 
 

Vysvětleno. 
Obnova je definována přímo zákonem o vodovodech a kanalizacích -  viz § 2 
odst. 9, pojem rekonstrukce je nyní ve vyhlášce nahrazen pojmem „obnova“, 
pojem „oprava“ definuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví - jedná se způsob účtování, nikoliv o pojem ze stavebního zákona. 
Reprodukční pořizovací cena se pro účely vykazování vypočítá podle 
metodického pokynu Ministerstva zemědělství. 
  

 2. K § 13 odst. 2 – nesouhlasíme s 
navrhovanou úpravou aktualizace plánu 
financování obnovy (PFO) – navrhujeme 
ponechat povinnou aktualizaci min. 1x 
za 5 let a v případě, kdy dojde ke změně 
hodnoty majetku v daném roce o více 
než 10%, dle toho, která skutečnost 
nastane dříve. 
 

Vysvětleno. 
Nejedná se o novou úpravu. Podle § 8 odst. 11 zákona o vodovodech a 
kanalizacích je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zpracovat a 
realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu 
nejméně 10 kalendářních let. S ohledem k této skutečnosti nelze aktualizaci 
plánu financování obnovy požadovat min. 1x za 5 let. 
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 3. K § 35b – Je nutno jednoznačně 
vymezit položku 4.4 v 
kalkulaci/porovnání - má se rovnat 
částkám dle zpracovaného PFO 
(indexovaným pro příslušný rok), nebo 
se jedná o částku dle nové tabulky č. 4 s 
uvedením prostředků na obnovu v 
daném roce, která je nad rámec 
kalkulace/PFO? Zahrnuje se součet 
prostředků obnovy dle tab. č. 4  v rámci 
příslušných položek kalkulace/porovnání 
? a tab. č. 4 ukazuje tedy pouze součet 
těchto položek? S ohledem na dopad 
této položky na cenu pro vodné a stočné 
hrozí příp. potenciální riziko 
podhodnocení PFO. Případné vysvětlení 
je možné doplnit do předkládací zprávy. 
 

Vysvětleno.  
Podle již platného ustanovení § 35a odst. 7 je v rámci nákladů pro výpočet 
ceny pro vodné a stočné zpracovatel povinen uvést v jednotlivých nákladových 
položkách „veškeré skutečné náklady spojené s provozováním vodovodů 
nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenášet tyto náklady na jiné 
činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodů nebo 
kanalizace pro veřejnou potřebu.“ Nově doplněný § 35b pouze upřesňuje výše 
uvedené ustanovení. Toto zpřesnění má přispět k naplnění cílů stanovených 
Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES, konkrétně zajištění, aby 
uživatel nesl své náklady na zajišťování a užívání vody odrážející její 
skutečnou cenu.  
Do kalkulace cen pro vodné a stočné jsou zahrnovány prostředky na obnovu 
vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18. Prostředky na obnovu vodovodů a 
kanalizací se člení na finanční prostředky získané z vodného nebo stočného a 
na finanční prostředky ostatní. Z této skutečnosti vyplývá, že do kalkulace ceny 
pro vodné nebo stočné lze zahrnout prostředky na obnovu, odpovídají 
hodnotám uvedeným v řádku 8 a 16 – finanční prostředky získané z vodného a 
stočného. Nejedná se o žádné indexované hodnoty. 
 
Tabulka č. 4 přílohy č. 20 je přehled o skutečné tvorbě a čerpání finančních 
prostředků za uvedené období. Nově vložený § 35b se týká tvorby prostředků 
na obnovu v rámci kalkulace. 
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 4. K příloze č. 2 a č. 6 (+ napříč 
celým textem vyhlášky) – Je nutno 
upřesnit výpočet reprodukční pořizovací 
ceny. V Příručce pro zpracování 
Vybraných údajů majetkové evidence 
(VUME) z 12/2015 je uvedeno, že do 
odvolání se má výpočet hodnoty majetku 
stanovit dle 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“ z roku 2010. Zároveň je tento 
Met. pokyn zastaralý, neodpovídá 
současnému stavu ve stavebnictví. 
Nutno také definovat, zda se v Met. 
Pokynu MZe jedná o ocenění ve stálých 
cenách roku 2009 (současný Met. Pokyn 
z roku 2010), a tedy zda je nutné 
potřebné finanční prostředky každoročně 
indexovat o inflaci stavebních prací, 
nebo se jedná o běžnou cenu daného 
roku? 
 

Vysvětleno.  
Vysvětlivky uvedené přílohy uvádějí, že se postupuje podle Metodického 
pokynu Ministerstva zemědělství  - tedy bez indexace. 
Metodický pokyn bude dle potřeby aktualizován. 
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 5. Příloha č. 18 – Vykazování 
technologií je nutno stanovit jako 
povinnost pro všechny vlastníky (tj. 
zabránit rozkolu ve vykazování mezi 
vlastníky, vč. dopadu na cenu pro vodné 
a stočné), a zároveň vždy uvést délku 
životnosti položek majetku v PFO 
(přičemž je zároveň nezbytné stanovit, 
jaký údaj o délce životnosti má být 
využit, tj. zda životnost doporučená MZe, 
či přednostně vždy životnost 
deklarovaná výrobcem, pokud ten tak 
učinil a tuto životnost doložil, případně 
zda existují další způsoby určení 
životnosti). 
 

Vysvětleno.  
Životnost lze odvozovat od výrobcem garantované životnosti, nebo podle 
doporučené životnosti. Smyslem plánu financování obnovy je vytvářet 
v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla 
zajištěna udržitelnost této vodohospodářské infrastruktury bez vlivu případného 
dotačního financování. V případě striktního vymezení teoretické životnosti 
může být plán financování obnovy nadhodnocen či podhodnocen. Je tedy 
nutné k tvorbě plánu financování obnovy individuálně s odkazem na uvedené 
možnosti.  

 6. Příloha č. 18 – životnosti je nutno 
uvést jako jednotné, nikoliv doporučující. 
Navrhujeme délku životností sjednotit s 
životnostmi stanovenými v OPŽP. 
 

Vysvětleno. 
Viz předchozí připomínka. 

 7. Příloha č. 19 (+ napříč celým 
textem vyhlášky) – navrhované 
upřesnění ÚVN na ÚVN vč. prostředků 
na obnovu je zmatečné - prostředky na 
obnovu jsou součástí nákladových 
položek (pol. 4. 4.), nebo se jedná o 
částku nad rámec nákladových položek 
kalkulace, tj. částku z nově vložené 
tabulky č. 4 v příloze č. 20? Z 
uvedeného návrhu není jasné, zda 
tabulka č. 4 v příloze č. 20 je rozvedením 
nákladové položky 4.4., nebo zda se 
jedná o nějakou nadstavbu nad rámec 
této položky. 
 

Vysvětleno.  
Prostředky obnovy uváděné na ř. 4.4 nejsou nákladem ve smyslu všeobecně 
uznávané ekonomické definice nákladů pro potřeby financí, účetnictví, daní 
apod. 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 
infrastrukturního a v okamžiku jejich kalkulování do ceny pro vodné a stočné 
nedochází k žádné spotřebě „budoucího“ majetku. S ohledem k této 
skutečnosti došlo k upřesnění na „ÚVN vč. prostředků na obnovu“ (tedy 
všechny nákladové položky vč. položky 4.4, která nemusí být nákladem). 
 
Nově vložená tabulka č. 4 přílohy č. 20 je podrobněji rozepsaný řádek č. 20 
přílohy č. 20. Do uvedeného se vyplňuje skutečná tvorba a čerpání finančních 
prostředků na obnovu. 
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 8. Požadujeme úpravu 
odůvodnění/důvodové zprávy v níže 
uvedeném smyslu, v opačném případě 
nesouhlasíme se zařazením 
novelizačního bodu č. 17 - V § 21 odst. 4 
se za slovo „ministerstvem“ vkládají 
slova „prostřednictvím databáze 
spravované Českým 
hydrometeorologickým ústavem“.  
 
Odůvodnění: Jelikož je Českému 
hydrometeorologickému ústavu (dále jen 
ČHMÚ) v ustanovení § 21 odst. 4) 
návrhu ukládána nová aktivita (správa 
databáze pro předávání dat s výsledky 
rozborů surové vody), musí být jako 
součást odůvodnění/důvodové zprávy 
(viz kapitola Předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad navrhované právní 
úpravy…) uvedeno vyčíslení finančního 
pokrytí této činnosti, včetně úvodní 
investice do úpravy stávajícího systému 
(dle odhadu se bude jednat o investiční 
náklady v řádu statisíců Kč, provozní 
náklady budou odvislé od nastavení 
systému správy, viz připomínka č. 3). 
Nastavení systému je třeba provést tak, 
že provoz systému nebude vyžadovat ze 
strany ČHMÚ významné personální ani 
provozní náklady). Tuto připomínku 
považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno.  
Ministerstvo zemědělství si plně uvědomuje problematiku (evidence) dat o 
jakosti surové vody, které každoročně předávají provozovatelé vodovodů 
správcům povodí a krajským úřadům. V současné době není jednotná 
databáze, která by umožňovala efektivnější využití takto vykazovaných dat. 
S ohledem k této skutečnosti byla svolána pracovní skupina složená ze 
zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ČHMÚ. 
Připomínka byla projednána na úrovni náměstků dne 30. 10. 2017 a 
odůvodnění bylo na základě tohoto jednání doplněno.  
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 9. Požadujeme úpravu textu návrhu 
vyhlášky s ohledem na stanovení formy 
a způsobu předávání dat ze strany 
provozovatelů, v opačném případě 
nesouhlasíme se zařazením 
novelizačního bodu č. 17 - V § 21 odst. 4 
se za slovo „ministerstvem“ vkládají 
slova „prostřednictvím databáze 
spravované Českým 
hydrometeorologickým ústavem“. 
 
Odůvodnění: V textu ustanovení § 21 
odst. 4) návrhu vyhlášky je odkazováno 
na předepsanou elektronickou formu 
(formulář) pro předávání výsledků 
rozborů surové vody. Tato forma však 
není zakotvena v ustanovení samotné 
vyhlášky. Zároveň pokládáme za 
nezbytné stanovit samotný postup a 
formu předávání dat optimálně formou 
přílohy vyhlášky či společného 
metodického pokynu MZe a MŽP. 
Definice formátů musí vycházet ze 
stávajícího nastavení systému ČHMÚ. 
Tuto připomínku považujeme za 
zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven a odůvodnění doplněno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HLX8W)



 20   

 10. Požadujeme úpravu 
odůvodnění/důvodové zprávy v níže 
uvedeném smyslu, v opačném případě 
nesouhlasíme se zařazením 
novelizačního bodu č. 17 - V § 21 odst. 4 
se za slovo „ministerstvem“ vkládají 
slova „prostřednictvím databáze 
spravované Českým 
hydrometeorologickým ústavem“.  
Odůvodnění: V důvodové zprávě není 
dostatečně popsáno a specifikováno 
rozdělení rolí a odpovědnosti. 
Upozorňujeme, že ČHMÚ, jakožto nově 
navrhovaný správce databáze, nemůže 
garantovat úplnost a správnost údajů v 
databázi, předávaných ze strany 
provozovatelů do této databáze, ani 
proces kontroly (dáno přímo zákonem č. 
274/2001 Sb.) a komunikace s 
provozovateli. V rámci systému vznikne 
požadavek na vytvoření systému 
administrace různých rolí uživatelů 
systému a na vytvoření rozhraní pro 
vstup a poskytování výstupů pro 
uživatele systému (krajské úřady, 
správci povodí), poskytování podpory aj., 
které je nezbytné před zahájením 
provozu jasně definovat. Tuto 
připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Připomínka byla projednána na úrovni náměstků dne 30. 10. 2017 a 
odůvodnění bylo na základě tohoto jednání doplněno. 
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 11. Požadujeme upravit návrh textu 
vyhlášky v Příloze č. 9 tabulka 1 a 2 a v 
Příloze č. 13 tabulka 1 v podobě 
doplnění sloupce s identifikací 
uvedených látek dle metaidentifikátorů 
ČHMÚ, v opačném případě 
nesouhlasíme se zařazením 
novelizačního bodu č. 17 - V § 21 odst. 4 
se za slovo „ministerstvem“ vkládají 
slova „prostřednictvím databáze 
spravované Českým 
hydrometeorologickým ústavem“. 
 
Odůvodnění: Do výše uvedených je 
nezbytné doplnit sloupec s identifikací 
látek dle metaindikátorů ČHMÚ, na 
jejichž základě bude možné látky ukládat 
do databáze. Bez tohoto technického 
doplnění nelze tuto databázi spustit. 
Dále je potřeba ve vysvětlivkách pro 
ukazatel pořadové číslo 39 (Pesticid 
jednotlivý) uvést odkaz na seznam 
pesticidních látek obsahující i 
metaindikátor ČHMÚ - lze povést 
odkazem do stávajícího systému 
Pasportizace pesticidů 
(http://hydro.chmi.cz/pasporty/) 
provozovaného ČHMÚ. Tuto připomínku 
považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Připomínka byla projednána na úrovni náměstků dne 30. 10. 2017 a 
odůvodnění bylo na základě tohoto jednání doplněno. 
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 12. Požadujeme zapracování úkolu 
vyplývajícího z Národních plánů povodí, 
schválených usnesením vlády ze dne 
21. prosince 2015 č. 1083, který byl 
uložen resortu MZe - Realizovat opatření 
typu C - CZE210001 „Rozšířit obsah 
ukazatelů v kanalizačním řádu dle 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném 
znění tak, aby zahrnoval všechny látky, 
které vstupují do hodnocení chemického 
stavu vodních útvarů“. Uvedené opatření 
není, dle našeho názoru, v předloženém 
návrhu vyhlášky nijak zohledněno. Tuto 
připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno.  
Účelem kanalizačního řádu je především stanovit nejvyšší přípustné míry 
znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, nejvyšší přípustné 
množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizace. Požadavkem je 
ochrana stokové sítě, čistírny odpadních vod a recipientu. Pro návrh a 
schválení limitů vypouštěného znečištění do kanalizačního řádu je proto 
rozhodující, zda stávající čistírna odpadních vod je kapacitně vytížená, 
případně na jaké odtokové hodnoty je technologie navržena, aby plnila limity 
vypouštění dané vodoprávním úřadem. Jednou z náležitostí kanalizačního řádu 
je stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění a nejvyššího přípustného 
množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Stanovení 
nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných 
do kanalizace vychází zvláště z celkové bilance znečištění odpadních vod, 
které je možné do  ČOV přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího 
efektu nebo ke znečištění či poškození přívodní kanalizační stoky. Při 
vypouštění odpadních nesmí dojít k překročení limitů předepsaných 
vodoprávním úřadem. 
Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod v lokalitě 
v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a následného vypouštění 
do recipientu může vlastník kanalizace navrhnout další ukazatele a jejich limity 
v kanalizačním řádu. 
V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou 
obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných látek (viz § 39 odst. 3 
vodního zákona) je nutné tento ukazatel zařadit do kanalizačního řádu.  
Další z náležitostí kanalizačního řádu je uvedení dalších podmínek pro 
vypouštění odpadních vod do kanalizace. Uvedená problematika je tedy 
dostatečně ošetřena již v rámci stávajícího znění. 
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 13. Domníváme se, že není nutné 
dublovat povinnosti do novely 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, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "novela 
vyhlášky"), když jsou tyto povinnosti 
uvedeny ve vyhlášce č. 437/2016 Sb., o 
podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě (dále jen vyhláška č. 
437/2016 Sb.). Za předpokladu, že bude 
snahou tyto povinnosti v novele vyhlášky 
stanovovat nebo rozšiřovat, je nutné 
uvést je do souladu s vyhláškou č. 
437/2016 Sb.  
V novele jsou uvedena ustanovení, která 
s vyhláškou č. 437/2016 Sb., 
nekorespondují, v podstatě se jedná o 
zavedení jiných povinností novelou 
právního předpisu.  
Jedná se o následující body: 
• PCB - rozbory se nestanovují pro 
6 kongenerů, ale pro 7: 28 + 52 + 101 + 
118 + 138 + 153 + 180 
• Mikrobiologické ukazatele - z 
textu je zřejmé, že si provozovatel ČOV 
může zvolit jaký ukazatel stanovit, zdali 
Escherichia coli nebo Enterokoky, přitom 
možnost volby je stanovena až od 
přechodného období roku 2020. Do té 
doby se stanovují vedle Enterokoků také 
Termotolerantní koliformní bakterie, což 
vyplývá z přílohy č. 7 vyhlášky č. 
437/2016 Sb. 
Co se týká ostatních odběrů a postupů je 
odkázáno na vyhlášku č. 437/2016 Sb., 
proto trváme na výše uvedené zásadní 
připomínce, aby byl text novely uveden 
do souladu s vyhláškou č. 437/2016 Sb., 
nebo bylo na vyhlášku kompletně 
odkázáno, pokud je tedy vůbec nutné 
odkazovat na účinný právní předpis. 
Tuto připomínku považujeme za 

 

Akceptováno.  
Příloha č. 10 byla přepracována. 
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 14. Dále není v novele vyhlášky 
nutné uvádět jaký je jiný způsob 
nakládání s kaly. Nejsou ani uvedeny 
všechny možnosti a předpisy, které 
mohou být pro konkrétní nakládání s 
kaly uvedeny. Tuto připomínku 
považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno.  
Příloha č. 10 byla přepracována. 
 

 Doporučující připomínky: 
1. S ohledem na možnost 
samostatného vykazování v PFO 
položky technologie doporučujeme uvést 
orientační ceny technologie do VÚME, 
resp. aktualizace Metodického pokynu 
MZe z roku 2010. 
 

Částečně akceptováno.  
Pro účely vypracování plánu financování obnovy není taková podrobnost 
nutná. V příloze č. 18 v poznámce *** - doplněno „Pro účely zpracování plánu 
financování obnovy lze uvést pořizovací cenu technologie, o tuto částku je 
nutné snížit hodnotu majetku v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině 
majetku (VÚME)“. 
 

 2. K § 12 – doporučujeme zahájit 
osvětu o komunikačních informačních 
systémech vlastníků/provozovatelů v 
rámci naplňování povinností dle ZoVaK, 
příp. přímo zpracovat Příručku k ZoVaK 
o základních povinnostech 
vlastníků/provozovatelů. 
 

Ministerstvo zemědělství zváží tento požadavek. 

 3. K § 13 odst. 1 – doporučujeme 
uvést povinnou dobu archivace dokladů 
o čerpání vytvořených finančních 
prostředků. 
 

Vysvětleno.  
Realizace plánu financování obnovy se dokládá mimo jiného účetními doklady. 
Archivace dokladů vychází z povinnosti doložit realizaci plánu financování 
obnovy, přičemž každá aktualizace je součástí původního plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací, dále se archivace řídí zákonem o účetnictví.  
 

 4. K § 13 odst. 3 – doporučujeme 
jasně definovat obsah položky 
prostředky na obnovu (obnova, 
obnovující oprava nebo oprava?, odpisy, 
nájemné, zisk, resp. podíl ze zisku?) – z 
tabulky Porovnání Příl. č. 20 byl 
odstraněn ř. č. 20 a pravděpodobně je 
nahrazen nově vloženou tabulkou č. 4 v 
Příl. č. 20. 
 

Vysvětleno. 
Obnova je definována přímo zákonem o vodovodech a kanalizacích -  viz § 2 
odst. 9, pojem rekonstrukce je nyní ve vyhlášce nahrazen pojmem „obnova“, 
Reprodukční pořizovací cena se pro účely vykazování vypočítá podle 
metodického pokynu Ministerstva zemědělství. 
Náplň nákladových položek: odpisy, oprava nájemné, zisk – je uvedena 
v příloze č. 19a a vychází z účetních předpisů. 
 
Ano, řádek č. 20 přílohy č. 20 byl nahrazen tabulkou č. 4. 
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 5. Příloha č. 5 a č. 7 – 
doporučujeme zahrnout do jednotkových 
nákladů na m3 klauzuli „včetně 
prostředků na obnovu“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6. Příloha č. 18 – doporučujeme 
aktualizovat ve vztahu ke způsobu 
ocenění majetku (podrobněji viz zásadní 
připomínka č. 4 výše). 
 

Neakceptováno.  
Vychází se z reprodukční pořizovací ceny – viz metodický pokyn Ministerstva 
zemědělství. 

 7. Příloha č. 18 - * ve sloupci č. 3 
nedává smysl. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 8. Příloha č. 18 – sloupec č. 7 – 
doporučujeme definovat, o jaké celkové 
prostředky od roku 2009 se jedná. Jedná 
se o vymezení položek v rámci tabulky č. 
4 v Příl. č. 20? Jde pouze o přesun 
požadavku z Příl. č. 20 do tabulky PFO - 
nutné definovat, jaké zdroje (z čeho 
tvořené) zde má vlastník uvést. 
 

Vysvětleno.  
V návaznosti na povinnost vlastníků vodovodů nebo kanalizací předávat 
hlášení „porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 
– příloha č. 20 musí být v rámci řádku č. 20 uvedené přílohy vyplněna skutečná 
tvorba a čerpání finančních prostředků na obnovu celkem od roku 2009. 
S ohledem na tuto skutečnost je doplněna příloha č. 18.   

 9. Příloha č. 18 bod 4. – pod 
tabulkou položka označená „+“ – 
skutečně se jedná o účetní odpisy, 
nikoliv odpisy ve vztahu ke způsobu 
ocenění majetku (nutno zohlednit, resp. 
sladit rozdílné nastavení životností dle 
účetnictví versus doporučených 
životností dle vyhlášky), dále pak 
doporučujeme zavést pojmy „havarijní 
oprava (s údržbou)“ a „obnovující 
oprava“, tyto definovat a „obnovující 
opravy“ zahrnovat do prostředků na 
obnovu. Dále doporučujeme vymezit 
obsah pojmu „prostředky účelově určené 
pro obnovu tímto plánem“ – tj. rezerva, 
příp. doporučujeme uvést do souladu 
terminologii. 
 

Vysvětleno, částečně akceptováno.  
V řádku + uvedené přílohy jsou prostředky získané z vodného a stočného. Do 
kalkulace cen lze uvádět odpisy v souladu se zákonem o účetnictví.  ZVK v § 2 
odst. 9 definuje obnovu. Požadavek na obnovující opravy je nad rámec novely 
a nemá vazbu zákon o vodovodech a kanalizacích. 
Životnost lze odvozovat od výrobcem garantované životnosti, nebo podle 
doporučené životnosti. Smyslem plánu financování obnovy je vytvářet 
v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla 
zajištěna udržitelnost této vodohospodářské infrastruktury bez vlivu případného 
dotačního financování. V případě striktního vymezení teoretické životnosti 
může být plán financování obnovy nadhodnocen či podhodnocen. Je tedy 
nutné k tvorbě plánu financování obnovy individuálně s odkazem na uvedené 
možnosti. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HLX8W)



 26   

 10. Příloha č. 18 bod 4. – u termínů 
„čistírny odpadních vod“, resp. úpravny 
vody doporučujeme rozčlenit na stavební 
objekty a technologie vč. určených 
životností. 
 

Neakceptováno, není povinné.  
Smyslem plánu financování obnovy je vytvářet v průběhu životnosti daného 
majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla zajištěna udržitelnost této 
vodohospodářské infrastruktury bez vlivu případného dotačního financování.  

 11. Příloha č. 19a) položka 4.1 – 
chápeme správně, že odpisy 
dotovaného majetku jsou povoleny? 
 

Ano, pokud to umožňuje zákon č. 563/1991 o účetnictví. 

 12. Příloha č. 19a) řádek A. – 
Hodnota související infrastrukturního 
majetku podle VÚME – odpovídá 
pořizovací ceně dle VÚME, tj. bude v 
každoročním Porovnání pořizovací cena 
navyšována/indexována dle aktuálního 
VÚME? 
 

Vysvětleno.  
Jedná se o hodnotu podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství. Není 
důvod zohledňovat cenu indexací. 

 13. Příloha č. 20 tabulka č. 1 
poznámka – přeformulovat: „Všechny 
nákladové položky včetně zisku se 
uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 14. Příloha č. 20 tabulka č. 4 – 
doporučujeme přesunout (včetně textu) 
pod tabulku Porovnání a upřesnit, o jaké 
prostředky ve smyslu tvorby od roku 
2009 se jedná (také v rozdělení na 
vodné a stočné/ostatní). Dále k položce 
„Za kalendářní rok“ – tato částka se 
zahrnuje do tabulky provozních nákladů 
č. 19, resp. č. 20 v rámci jednotlivých 
položek provozních nákladů a zde se 
jedná pouze o součet těchto položek? 
Doporučujeme upřesnit - finanční 
prostředky „ostatní“ v rámci kalkulace 
nejsou definovány, jsou definovány v 
rámci PFO. Pak by tedy mělo jít o částku 
odpovídající tvorbě dle PFO? 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o skutečnou tvorbu a čerpání – nejedná se plán. Slouží pro kontrolu 
plnění plánu financování obnovy. Finanční prostředky na obnovu lze generovat 
nejen z vodného a stočného (proto nejsou definovány v kalkulaci, ale také 
z jiných zdrojů (viz ++ přílohy č. 18 ostatní finanční prostředky). 
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 15. Příloha č. 20 tabulka č. 4 
poznámky – pojem „rezerva finančních 
prostředků“ – doporučujeme ujasnit, zda 
rezerva je součástí celkové tvorby 
zdrojů. Jak je zohledněno v účetnictví? 
 

Vysvětleno. 
Vlastník vodovodů nebo kanalizací je povinen tvořit rezervu finančních 
prostředků na obnovu. Jedná se o finanční prostředky získané z vodného resp. 
stočného (viz + přílohy č. 18) a ostatní finanční prostředky viz ++ přílohy č. 18). 
V případě, že nejsou tyto prostředky vyčerpány v návaznosti na obnovu, měly 
by být vedeny např. na bankovním účtu, případně pokladně a tvoří rezervu 
finančních prostředků. 
 

 16. Příloha č. 20 tabulka č. 5 – 
doporučujeme přesunout (včetně textu) 
pod tabulku Porovnání a definovat 
položku 4.3.2 – jedná se o „obnovující 
opravy“? 
 

Vysvětleno. 
Uvedená tabulka je součástí hlášení „Porovnání“. Jedná se o členění podle 
cenového výměru Ministerstva financí. K problematice obnovy bude 
vypracován metodický pokyn. 

 17. Příloha č. 20 tabulka č. 5 – 
doporučujeme doplnit číslování 4.3.4 
ostatní, 4.3.5 zisk (příp. doporučujeme 
stanovit strukturu nájmu v souladu s 
aktuálním  Cenovým výměrem MF). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 18. S ohledem na potřeby plánování 
v oblasti vod a proces implementace 
nitrátové směrnice (zejména vymezení 
zranitelných oblastí dle § 33 vodního 
zákona) by bylo vhodné dát 
provozovatelům povinnost do databáze 
ve stanoveném formátu dle (dle návrhu 
ustanovení § 21 odst. 4 návrhu vyhlášky) 
doplnit i recentní data (za roky 2015 a 
2016). Upozorňujeme zároveň, že pro 
přípravu 3. plánovacího období bude 
nutno zajistit centrální zpracování dat za 
období 2016-2018 do příslušného 
formátu a jejich následné uložení do 
databáze. 
 

Neakceptováno.  
Jedná se o nový požadavek, který není předmětem novely. Jedná se o již 
předaná data. Nelze ukládat povinnost vyhláškou – zpětně. 
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 19. V návrhu Přílohy č. 13 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb. je v Tabulce č. 1a u 
ukazatele č. 39 Pesticid jednotlivý 
uveden odkaz s indexem 2). Tento index 
není pod tabulkou vysvětlen. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 20. V návrhu Přílohy č. 13 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb. je ve Vysvětlivkách k 
tabulce č. 1a v bodu č. 8) uvedeno: 
„Ukazatel pořadové číslo 39 pesticidní 
látky….“. V tabulce je jako ukazatel s 
pořadovým číslem uveden ukazatel 
Pesticid jednotlivý. Bylo by tak vhodné 
uvést formulaci bodu č. 8) v následujícím 
znění: „Ukazatel pořadové číslo 39: 
(pesticid jednotlivý)…. „ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 21. Doporučujeme doplnit do tabulky 
1a přílohy č. 9 ukazatel Benzo(a)pyren. 
 

Vysvětleno.  
Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat 
další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu, včetně všech 
ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., v počtu nebo koncentraci, 
které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví. 
 

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně 
náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění (dále jen „LPV“), a z 
přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění. 
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 K plnění referenční povinnosti: 
Na úvod konstatujeme, že vyhláška č. 
428/2001 Sb. bude (po vstupu 
předkládaného návrhu v účinnost) 
transpoziční jednak vůči ustanovením 
směrnice Komise (EU) 2015/1787 
(uvedeným v rozdílové tabulce) a jednak 
vůči již dříve do vyhlášky 
transponovaným ustanovením směrnice 
91/271/EHS a ustanovení čl. 7 odst. 3 
směrnice 2000/60/ES. Každá z výše 
uvedených směrnic stanoví povinnost 
členských států zajistit, aby předpisy jimi 
přijaté pro dosažení souladu s 
příslušnou směrnicí obsahovaly odkaz 
na příslušnou směrnici (viz čl. 2 odst. 1 
druhý pododstavec věta druhá směrnice 
2015/1787, čl. 19 odst. 2 směrnice 
91/271/EHS a čl. 24 odst. 1 druhý 
pododstavec směrnice 2000/60/ES). 
Tuto referenční povinnost je nutné v 
případě, je-li právním předpisem 
promítnuta do právního předpisu celá 
směrnice Evropské unie nebo její 
podstatná část a toto promítnutí 
směrnice se týká podstatné části 
právního předpisu, plnit způsobem 
uvedeným v čl. 48 odst. 3 LPV; jinak 
způsobem uvedeným v čl. 48 odst. 6 
LPV.  
Na základě výše uvedeného 
požadujeme, aby předkladatel 
dodatečně splnil referenční povinnost, 
pokud jde o směrnici 91/271/EHS, jakož 
i pokud jde o směrnici 2000/60/ES. Dále 
požadujeme, aby na základě řádného 
vyhodnocení přehodnotil způsob plnění 
referenční povinnosti, pokud jde o 
směrnici 2015/1787, nebo použitý 
postup dle čl. 48 odst. 3 LPV zdůvodnil. 
Úpravy ke splnění referenční povinnosti 
je také nutné vykázat jako 
implementační (podtrhávání, celex, 
rozdílová a srovnávací tabulka). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Referenční povinnost, pokud jde o směrnici 2015/1787, byla 
splněna podle čl. 48 odst. 6 Legislativních pravidel vlády. 
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 Rovněž máme za to, že vyhláška č. 
428/2001 Sb., ve znění návrhu, nebude 
transpoziční vůči žádné dosud 
nenovelizované části směrnice 
98/83/ES. Není proto namístě uvádět 
směrnici 98/83/ES v poznámce pod 
čarou č. 32 (v ustanovení čl. I bodu 3. 
návrhu). 
K výkaznictví: 
Návrhem jsou mj. měněny i § 21 odst. 4 
a přílohy č. 10 a č. 13 vyhlášky č. 
428/2001 Sb. Příloha č. 10 ČÁST 3 bod 
A) vyhlášky č. 428/2001 Sb. byl již dříve 
vykázán jako implementační vůči příloze 
I bodu D odst. 2 větě první směrnice 
91/271/EHS. Ustanovení § 21 odst. 4 a 
příloha č. 13 ČÁST 1 vyhlášky č. 
428/2001 Sb. byly již dříve vykázány 
jako implementační vůči čl. 7 odst. 3 
směrnice 2000/60/ES. Požadujeme 
změny prováděné ve shora uvedených 
částech vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
nemají-li pouze kosmetickou povahu, ale 
mění způsob implementace shora 
uvedených ustanovení směrnic 
91/271/EHS a 2000/60/ES, vykázat jako 
implementační (podtrhávání, celex, 
rozdílová tabulka; v případě příloh s 
tabulkami lze v rozdílové tabulce jenom 
odkázat na příslušnou část návrhu - 
např. viz Příloha č. 13 ČÁST 1 ). 
Požadujeme také připojit příslušné 
srovnávací tabulky. 
 
 

Akceptováno. 
Odkaz na směrnici 98/83/ES byl vypuštěn.  
 
 
 
 
 
 
 
Novelizace ustanovení § 21 odst. 4 a příloh č. 10 a 13 nemění dříve vykázaný 
způsob implementace ustanovení směrnic 91/271/EHS a 2000/60/ES. 
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 Dále, rozdílovou tabulku je nutné 
koncipovat tak, aby každé ustanovení 
návrhu bylo uvedeno v levé části tabulky 
pouze jednou a nikoliv opakovaně. Je-li 
ustanovení návrhu transponováno do 
více ustanovení předpisu/ů EU, je nutné 
na pravé straně (oproti příslušnému 
ustanovení návrhu) uvést všechna 
ustanovení, do kterých je příslušné 
ustanovení návrhu transponováno. 
Požadujeme rozdílovou tabulku v tomto 
směru upravit. 
 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena. 

 K rozporům mezi tzv. platným zněním a 
bodovým zněním návrhu: 
Upozorňujeme rovněž, že tzv. platné 
znění na některých místech neodpovídá 
bodovému znění návrhu (např. v příloze 
č. 10 ČÁSTI 3 je místo „A) MÍRA 
ZNEČIŠTĚNÍ…“ uvedeno „B) MÍRA 
ZNEČIŠTĚNÍ…“ a místo „B) PROVOZNÍ 
ROZBORY NA PŘÍTOKU A ODTOKU“ 
uvedeno „C) PROVOZNÍ ROZBORY NA 
PŘÍTOKU A ODTOKU“, příloze č. 10 
ČÁSTI 3 bodě C) PROVOZNÍ 
ROZBORY MEZI JEDNOTLIVÝMI 
STUPNI“ jsou v bodě 2. uvedená místo 
písmen a) až d) písmena e) až h)). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády ČR - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace a 
předseda Rady pro 
výzkum, vývoj a 
inovace 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu 
vlády ČR 
 

 
Bez připomínek. 

 

Úřad vlády ČR – 
ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

1. Bod 20.  „Příloha č. 1 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb.“ ad 6) „VLASTNÍK 
VODOVODU“ -  v rámci textu písmen „A“ 
a „B“ se vyskytují slova „eventuálně číslo 
popisné“ – doporučuje se vyškrtnout 
slovo „eventuálně“ a slova „číslo 
popisné“ předřadit slovům „číslo 
orientační“, dále v rámci písmena „D“ ad 
d) se vyskytuje „číslo popisné“ bez 
požadavku na uvedení „čísla 
orientačního“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 2. Bod 27. „Příloha č. 5 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb.“ - ad 7) 
„PROVOZOVATEL“ v rámci „A/Fyzická 
osoba“ písm. d) a „B/Právnická osoba“ 
písm. c) předřadit slova „číslo popisné“ 
před „číslo orientační“ a slovo 
„eventuálně“ z textu vypustit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 3. Bod 36. novela Přílohy č. 11 k 
vyhlášce písm. A „Fyzická osoba“ - v 
řádku d) chybí požadavek na číslo 
orientační. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HLX8W)



 34   

 4. Bod 39. „Příloha č. 22 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb.“ „Tabulka 
PROVOZOVATEL“ a „Tabulka 
VLASTNÍK“ řádky „adresa1“ – za číslem 
popisným chybí slova „a orientační“. 
 
Číslo popisné má prvořadou důležitost, 
je jedinečné v rámci obce a přiděluje se 
při kolaudaci nemovitosti. Číslo 
orientační je jedinečné pouze v rámci 
ulice v obci a přiděluje se vchodu do 
budovy, a proto se domníváme, že pro 
účely vyhlášky je důležité uvádět v 
adresách fyzických a právnických osob 
obě čísla. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
 
Bez připomínek. 
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Český statistický 
úřad 
 

 
Připomínka k přílohám 1 až 5   
ČSÚ požaduje nahradit slovní spojení 
„kód základní územní jednotky“ slovním 
spojením „kód obce“ a v souvislosti s tím 
odstranit odkaz na Český statistický úřad 
a nahradit jej odkazem na Český úřad 
zeměměřický a katastrální.   
Odůvodnění: Z vysvětlivek v Příloze 1 
vyplývá, že referenčním zdrojem je 
RÚIAN, jehož správcem je Český úřad 
zeměměřický a katastrální. 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“. 
Předkladatel tento pojem v Přílohách 2 
až 5 používá zavádějícím způsobem, 
který uvedené zákonné definici 
neodpovídá.  
Tato připomínka je zvlášť významná. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 
Český 
telekomunikační 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

 
 
Bez připomínek. 

 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
Bez připomínek. 
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Hospodářská 
komora ČR 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Středočeský kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Jihočeský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Plzeňský kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Karlovarský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ústecký kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Liberecký kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

Královéhradecký 
kraj 
 

• K příloze č. 9, tabulka č. 5: 
V tabulce není omylem uvedeno 
písmeno „A) SUROVÁ VODA“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 • K příloze č. 10, část 3. : 
Tato začíná až písmenem B), poté 
následují dvě odstavce označené 
písmenem C). 
V části „C) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI 
JEDNOTLIVÝMI STUPNI“ je v bodě 2 
nesprávně označeny věty písmeny 
(první věta je uvozena písmenem e), 
nikoli správným a). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

Pardubický kraj 
 

K příloze č. 10 Technické ukazatele pro 
plán kontrol míry znečištění odpadních 
vod, části 3 tabulka č. 1  
Navrhujeme uvést přílohu č. 10 do 
souladu s přílohou č. 4 nařízení vlády č. 
401/2015 Sb. 
Odůvodnění: 
V příloze č. 10 Technické ukazatele pro 
plán kontrol míry znečištění odpadních 
vod, části 3 tabulka č. 1 počet rozborů a 
typ vzorku neodpovídá příloze č. 4 
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, která 
je vydána mimo jiné podle § 38 odst. 8 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). 
Zvláště u velikostní kategorie 10 001 – 
50 000 EO je ve vyhlášce 428/2001 Sb. 
uveden typ rozboru B, zatímco v 
nařízení vlády 401/2015 Sb. je typ 
rozboru C.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno.  
Příloha č. 10 byla přepracována. 
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Kraj Vysočina 
 

1. Připomínka k Čl. I bodu 2: 
Navrhujeme v § 1 za písm. p) vložit nové 
písmeno, v němž bude jednoznačně 
definováno, co je údržba, oprava, a 
obnova a jaké jsou mezi těmito pojmy 
rozdíly. 
Doplnění vysvětlení v § 1 co se pod 
pojmy údržba, oprava a obnova rozumí a 
jaké jsou mezi nimi rozdíly, je potřebné s 
ohledem na doplnění ustanovení § 10 
odst. 1 a § 13 této vyhlášky. Takovéto 
doplnění je potřebné i pro rozhodovací 
činnost vodoprávních úřadů (podle 
stavebního zákona a vodního zákona) a 
jejich činnost při postupech a úkonech 
podle zákona o vodovodech a 
kanalizacích. Rovněž i pro naplňování a 
čerpání finančních prostředky podle 
Plánu financování obnovy vodovodů a 
kanalizací.  
Tuto připomínku považujeme za 
zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Slovo „údržba“ je ve vyhlášce používáno obecně ve svém běžném jazykovém 
významu. Obnova je definována přímo zákonem o vodovodech a kanalizacích -  
viz § 2 odst. 9. Pojem „oprava“ definuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví - jedná se způsob účtování, nikoliv o pojem 
ze stavebního zákona. K problematice obnovy bude vydán metodický pokyn. 
 

 2. Připomínka k Čl. I bodu 12: 
V ustanovení § 12 odst. 2 uvedená 
příloha č. 23 není součástí návrhu 
vyhlášky zaslané k připomínkování, 
proto se nelze k této příloze vyjádřit. 
 

Vysvětleno. 
Příloha č. 23 se nemění.  
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 3. Připomínka k Čl. I (nad rámec 
novely): 
Dále navrhujeme řešit v rámci navržené 
vyhlášky i ustanovení § 8 odst. 3 zákona 
o vodovodech a kanalizacích.  
Ustanovení § 8 odst. 3 zákona o 
vodovodech a kanalizacích se týká 
úpravy vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací uzavřením 
vzájemné dohody. Ustanovení § 8 odst. 
15 zákona o vodovodech a kanalizacích 
sice částečně upravuje, co taková 
písemná dohoda má obsahovat, ale pro 
praxi se to jeví jako velice nedostatečné. 
Není žádným způsobem řešena 
vymahatelnost a postup při neuzavření 
takovéto dohody.  
Zejména v praxi se jeví jako 
problematická úprava práv u stávajících 
historických sítí vodovodů a kanalizací 
např. ve vazbě na spory související s 
vystoupením statutárního města Jihlavy 
ze Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko.    
Tuto připomínku považujeme za 
zásadní. 
 

Vysvětleno.  
Jedná se o nový požadavek, který není předmětem novely. Ministerstvo 
zemědělství zváží tento požadavek a případně zveřejní dohody vlastníků na 
webových stránkách.  
 
 

 
Jihomoravský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Olomoucký kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Moravskoslezský 
kraj 
 

 
Bez připomínek. 
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Zlínský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

Magistrát hl. m. 
Prahy 
 

K bodu 3 
Podle čl. 48 odst. 1 věty druhé 
Legislativních pravidel vlády (dále jen 
„Legislativní pravidla“) lze v úvodním 
ustanovení právního předpisu vymezit 
předmět právní úpravy, na který pak 
navazují další ustanovení právního 
předpisu.  
Předkládaný návrh novely však vkládá 
nesystematicky ustanovení obsahující 
předmět právní úpravy za ustanovení, v 
němž se pro účely této vyhlášky 
vymezují pojmy. Nově vkládané 
ustanovení je označeno jako § 1a s 
nadpisem „Předmět úpravy“. 
V daném případě doporučujeme 
postupovat podle čl. 55 odst. 4 věty třetí 
za středníkem a věty poslední 
Legislativních pravidel a systematicky 
zařadit ustanovení obsahující předmět 
úpravy jako § 1 a poté zařadit jako § 1a 
ustanovení, v němž se vymezují pojmy. 
V závěru bodu se na samostatném 
řádku bez uvozovek uvede věta 
„Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a.“. 
Ustanovení § 1a doporučujeme opatřit 
nadpisem „Vymezení pojmů“ umístěným 
pod označením paragrafu (čl. 30 odst. 7 
věta první Legislativních pravidel). 
Na základě výše uvedeného 
doporučujeme bod 3 označit jako bod 2  
a  bod 2 jako bod 3. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K bodu 19 
V návětí je třeba slova „se doplňuje“ 
nahradit slovy „se vkládá“ (čl.58 odst.1 
Legislativních pravidel). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Sdružení místních 
samospráv  
 

Doporučujeme doplnit do tabulky 1a 
přílohy č. 9 ukazatel Benzo(a)pyren. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno.  
Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat 
další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu, včetně všech 
ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., v počtu nebo koncentraci, 
které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví. 
 

 Připomínka č. 2 k příloze č. 9, část 2 
Tato část (i další části přílohy č. 9) 
opakovaně používá pojem „posouzení 
rizik“, který má obsahovat vyhláška č. 
252/2004 Sb. Nicméně tento pojem v 
účinném znění zmiňované vyhlášky není 
uveden a ani není k dispozici návrh 
novely této vyhlášky. Nelze tedy dovodit, 
co přesně tento pojem znamená. Z 
tohoto důvodu nemůžeme akceptovat 
navržené znění, protože nemůže přesně 
stanovit, co daný pojem znamená a jaké 
nové povinnosti přinese. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno.  
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. s tím, že novela vyhlášky stanovuje v příloze 
č. 9 minimální rozsahy. 
 

 Připomínka č. 3 k příloze č. 9, část 2, 
bod 2. 
V této části v bodu 2. krácený rozbor 
surové vody písm. d) obsahuje pojem 
významné kolísání. Z našeho pohledu se 
jedná o velmi subjektivní pojem. Žádáme 
o vysvětlení, co daný pojem přesně 
znamená. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka č. 4 k příloze č. 9, část 3 
První věta obsahuje odkaz na část 1 
body c), d), e). Část 1 tyto body 
neobsahuje, obsahuje pouze číselné 
označení jednotlivých bodů. Žádáme o 
uvedení do souladu, zda se jedná o 
body 5., 6., a 7., nebo odkaz na zcela 
jiná neuvedená ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Připomínka č. 5 k příloze č. 9, část 4, 
bod C) 
Tento bod opět odkazuje na neexistující 
ustanovení c), d), e) v části 1. Pokud by 
se opět jednalo o body 5., 6., 7. dojde k 
několikanásobnému navýšení počtu a 
rozsahu rozborů. Četnost rozborů již je 
stanovena vyhláškou č. 252/2004 Sb. a 
vychází z rozsáhlosti distribuční sítě. 
Návrh této vyhlášky zachovává četnost 
rozborů, ale zvyšuje počet míst, ze 
kterých je nutné odebrat vzorky. 
Nevnímáme jako účelné kontrolovat 
např. vodojemy ve stejném rozsahu jako 
celou vodovodní síť, tedy i úplnými 
rozbory. Tato povinnost zvýší náklady 
pro dotčené subjekty, hlavně malé 
vodovody, a není v souladu s informací v 
důvodové zprávě „Změny v přílohách 
vyhlášky, resp. ve formulářích 
nepředstavují zvýšení nákladů pro 
dotčené subjekty."  Žádáme zachování 
původní četnosti vzorků a rozsahu 
rozborů. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno.  
Nejedná se o duplicitu, kontrola kvality upravené vody za účelem ověření, že 
odpovídá stanoveným hygienickým požadavkům, se bude provádět podle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. Aby nedocházelo k duplicitě, byl monitorovací rozbor 
upravené vody z vyhlášky č. 428/2001 Sb. odstraněn. 
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 Připomínka č. 6 k příloze č. 9, část 5, 
bod 3. c. 
Tento bod žádáme vypustit z důvodu 
nemožnosti relevantně zhodnotit, kolik 
dní byl překročen libovolný ukazatel. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno.  
Uvedený požadavek je již ve stávajícím znění vyhlášky. Předmětné počty dní 
se vykazovaly a budou nadále vykazovat ve VÚPE. Jednotná metodika bude 
zajištěna manuálem. 

 Připomínka č. 7 k příloze č. 9, část 1 
Bod 2. je pouhým vysvětlením bodu 1., 
stejně tak bod 4. k bodu 3. Nejedná se o 
další místo odběru, ale pouze 
vysvětlivku k předchozímu bodu. 
 Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  

 Připomínka č. 8 k příloze č. 9, část 4, 
bod A) 
Navrhujeme změnu věty Četnosti 
uvedené v tabulce č. 4 představují 
četnosti rozborů výsledné směsi surové 
vody. na souvětí V případě, že surová 
voda je přiváděna z několika vodních 
zdrojů, pak četnosti uvedené v tabulce č. 
4 představují četnosti rozborů výsledné 
směsi surové vody. 
 Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno.  
Za značné kolísání jakosti surové vody lze považovat překročení správnosti viz 
příloha č. 14. 
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 Připomínka č. 10 k příloze č. 9, část 4, 
bod A. 
Navrhujeme změnu věty V případě, že 
se neprokáže žádná změna jakosti vody 
dopravou, lze vykázat jako rozbor surové 
vody vzorek odebraný v distribuční síti 
co nejblíže ke zdroji (platí pro kategorii 
do 100 m3/den). buď na vynechání údaje 
v závorce, nebo na rozšíření věty V 
případě, že se neprokáže žádná změna 
jakosti vody dopravou, lze vykázat jako 
rozbor surové vody vzorek odebraný v 
distribuční síti co nejblíže ke zdroji (platí 
pro kategorie do 100 m3/den a 101 - 
1000 m3/den) .  
 Tato připomínka je doporučující 
 

Neakceptováno. 
Kategorie 101-1000 m3 je poměrně velká. Je nutné zachovat navrhované 
vykazování. 

 Připomínka č. 9 k příloze č. 9, část 5, 
bod 5. 
Navrhujeme změnu termínu „trvale“ za 
vyjádření rocích, např. 20 let. 
 Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven z „trvale“ na „po dobu 10 let“. 
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