
 

 

 

 

III.                                                                                                                                        

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Obecná část 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Současný systém kontroly nezávadnosti vody, který vychází ze směrnice 98/83/ES,  

o jakosti vody určené k lidské spotřebě, se soustřeďuje na kontrolu kvality vody na kohoutku u 

spotřebitele. Tento stav nelze považovat za dostatečně preventivní, jelikož ve chvíli, kdy laboratorní 

kontrola zjistí nevyhovující kvalitu vody, již není možné odběratele nijak ochránit. Proto se 

v posledních více než 10 letech klade ze strany Světové zdravotnické organizace větší důraz na 

kontrolu celého průběhu výroby a distribuce vody, aby nemohlo dojít k jejímu znečištění. 

  

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, musí provozovatel 

vodovodu pro veřejnou potřebu provádět kontroly kvality surové vody a vody upravované. Rozsah a 

zaměření této kontroly nevychází ze stanovení kritických bodů - není podložen rizikovou analýzou. 

Protože tento systém není zaměřen na kontrolu procesů a jejich kritických bodů, nemůže být 

považován za dostatečný k zabezpečení nezávadnosti vody, jak je dnes moderně pojímáno, tj. formou 

systému posouzení rizik. 

 

Platná právní úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 

diskriminace, a stejně tak se nijak nedotýká rovnosti mužů a žen. 

 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného 

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

 

Dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody je nezbytné upravit podle nových požadavků 

požadovaných směrnicí 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, a tím zvýšit zabezpečení její 

nezávadnosti, protože tím bude také výrazně zlepšena možnost prevence havárií a epidemií 

vyvolaných závadnou vodou. Na základě zákona č. 202/2017 Sb., budou provozovatelé vodovodů pro 

veřejnou potřebu ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví v rámci provozního řádu nově 

zpracovávat monitorovací program a posouzení rizik. V návaznosti na tuto úpravu jsou nově 

stanoveny případy, za nichž může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozšířit nebo snížit rozsah 

a četnost kontrol pitné vody. Předkládaný návrh novely vyhlášky popisuje, jakým způsobem musí být 

nové povinnosti provozovatelů vodovodů ale i orgánů ochrany veřejného zdraví, které jim jsou 

stanoveny výše uvedenou novelou, naplňovány. Jedná se především o způsob zpracování tzv. 

monitorovacího programu a dále o postup vypracování posouzení rizik systému zásobování pitnou 

vodou výrobci pitné vody. Tato povinnost je zavedena s dostatečně dlouhou přechodnou dobou a 

komplexnost posouzení rizik bude diferencována podle složitosti systému zásobování.  

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví (orgány ochrany veřejného zdraví) mají 

zákonem č. 258/2000 Sb. vymezeny kompetence jen v konečné fázi zásobování pitnou vodou – tj. 
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stanovují požadavky na jakost dodávané pitné vody spotřebiteli a provádějí státní zdravotní dozor nad 

kvalitou již vyrobené pitné vody pro spotřebitele a transponovaná směrnice Komise (EU) 2015/1787  

požaduje kontrolu celého systému výroby pitné vody, tj. již od kontroly ochranných pásem vodních 

zdrojů přes technologickou úpravu až po distribuční síť, bylo nutno předkládaný návrh konzultovat a 

zpracovávat v úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství, jemuž jsou zákonem o vodovodech a 

kanalizacích, dány kompetence ke stanovení požadavků k rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 

sloužících veřejné potřebě. Z tohoto důvodu je část nové směrnice, týkající se kontroly surové vody a 

vody v procesu její úpravy transponována novelou vyhlášky Ministerstva zemědělství 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.   

Příloha III směrnice definuje nově požadavky na laboratorní metody chemického rozboru používané 

pro kontrolu pitné vody, a to tak, že je přibližuje současné laboratorní praxi: namísto současných 

charakteristik pravdivost, preciznost a mez detekce nově zavádí dvě klíčové charakteristiky (mez 

stanovitelnosti a nejistotu měření). Protože s těmito charakteristikami české akreditované 

(autorizované) laboratoře již delší dobu pracují, nebude v tomto směru představovat implementace 

novely směrnice žádný problém v aplikační praxi a ani finanční náklady. 

U příležitosti novely došlo také k drobné úpravě Přílohy 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (seznam 

ukazatelů a jejich limitních hodnot), když byly zařazeny dva nové ukazatele (uran a chlorečnany), 

zpřísněna limitní hodnota (pro stříbro) a překlasifikován typ limitní hodnoty některých ukazatelů 

z okruhu vedlejších produktů dezinfekce (z mezní hodnoty na nejvyšší mezní hodnotu – dále jen 

„NMH“), což odráží jejich zdravotní riziko a odstraňuje nerovnost mezi podobnými ukazateli 

(trihalogenmethany již statut NMH podle směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 mají 

stanoven). 

 

Navrhovaná právní úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 

diskriminace, a stejně tak se nijak nedotýká rovnosti mužů a žen. 

 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku 

 

Dne 6. října 2015 byla vydána směrnice Komise (EU) 2015/1787, kterou se mění přílohy II a III 

směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě a tím vznikla povinnost provedení 

její povinné transpozice do legislativy České republiky.  

Oblast, kterou tato směrnice upravuje, je obsažena částečně v novele zákona č. 258/2000 Sb. a 

částečně v předkládané novele vyhlášky č. 252/2004 Sb.  

Zmocnění, stanovená citovanou novelou zákona, předpokládají konkretizaci povinností založených 

zákonem tak, aby stanovené povinnosti byly plněny způsobem, který zajišťuje dodávku nezávadné 

pitné vody. Konkretizace těchto povinností je stanovená předkládanou novelou vyhlášky č. 252/2004 

Sb.  

Důvodem předložení novely v dané podobě je dále skutečnost, že v letech 2014–15 došlo v ČR k řadě 

havárií na vodovodech, kvůli kterým nemohli spotřebitelé používat vodu jako pitnou nebo byly přímo 

spojeny s epidemiemi, včetně dvou největších epidemií za posledního půl století (v Praze- Dejvicích 

onemocnělo 10–11 tisíc osob, v Novém Boru v Libereckém kraji 638 osob). K menším epidemiím 

přenášeným pitnou vodou docházelo i v předešlých letech – za posledních 20 let je jich evidováno 

okolo 50. Vedle toho v řadě menších vodovodů voda trvale nevyhovuje hygienickým požadavkům a 

nemohou ji konzumovat malé děti a těhotné ženy, někde je k pití dokonce zakázána vůbec – taková 

situace platí pro více než 100 tisíc odběratelů. 
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Tento způsob transpozice vede k omezení vzniku havárií na vodovodech, kvůli kterým nemohou 

spotřebitelé používat vodu jako pitnou nebo jsou přímo spojeny s epidemiemi. Na tyto skutečnosti je 

třeba reagovat -  popisovaný systém výroby pitné vody založené na rizikové analýze (posouzení rizik) 

je považován i Světovou zdravotnickou organizací za nejlepší preventivní nástroj k zajištění 

bezpečnosti vody a z pohledu ochrany veřejného zdraví se jeví jako nejvhodnější, protože směřuje 

k zavádění správné výrobní praxe, jejíž definice dosud v české legislativě chybí.    

 

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

mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Vychází ze zásad 

uvedených v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod, zejména ze zásady 

zákonnosti uvedené v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 4 Listiny (ukládání povinností jen na základě zákona, 

ze zásady zákonného výkonu veřejné moci uvedené v čl. 2 Listiny). Navrhovaná vyhláška je v souladu 

se zmocněním v navrhovaném zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů a s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.  

 

 

  

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie a s legislativními záměry a návrhy předpisů EU 

 

Návrh je plně slučitelný s předpisy Evropské unie, kterými se stanovují a sjednocují požadavky 

na jakost dodávané pitné vody a způsob jejího zabezpečení, a to se směrnicí 98/83/ES o jakosti vody 

určené pro lidskou spotřebu a směrnicí Komisí (EU) 2015/1787, kterou se mění přílohy II a III 

směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. 

 

Gestorem uvedené směrnice je Ministerstvo zdravotnictví, spolugestorem je Ministerstvo zemědělství. 

 

Předložený návrh provádí především transpozici směrnice Komise (EU) 2015/1787. Některé její části, 

konkrétně změna přílohy II – části A a C směrnice 98/83/ES, přináší nové povinnosti provozovatelům 

při výrobě pitné vody, a bylo tedy nutné provést jejich transpozici novelou zákona o ochraně 

veřejného zdraví (viz výše uvedený zákon č. 202/2017 Sb.). 

 

Některé části směrnice Komise (EU) 2015/1787, konkrétně změna přílohy II – částí B a D a změna 

příloha III směrnice 98/83/ES, týkající se konkrétních požadavků na analytické metody, metody a 

techniky odběru vzorků a minimálního rozsahu sledování kvality vody jsou transponovány z větší 

části předkládanou novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb. (pokud jde o tzv. „upravenou vodu“, gesce 

Ministerstva zdravotnictví) a částečně novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon       

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), (pokud jde o tzv. „surovou vodu“ a vodu v průběhu výroby a 

distribuce, gesce Ministerstva zemědělství). 

 

Návrh je v souladu s obecnými zásadami práva EU. Návrh je s právem Evropské unie v souladu. 
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6. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je ČR vázána 

 

Navrhovaná právní oblast, která je předmětem návrhu, není upravována mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána. Nepřímo se jí dotýká Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a 

využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, uveřejněný Sdělením 

Ministerstvem zahraničních věcí č. 107/2006 Sb.m.s.  

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel 

 

Způsob provádění monitorovacího programu a postup vypracování posouzení rizik a hodnocení 

výsledků tohoto postupu, stanovených předkládanou novelou vyhlášky, bude mít finanční dopad jak 

na podnikatelské prostředí České republiky – tj. provozovatele vodovodů, tak na státní orgány 

pověřené kontrolou správnosti stanovení monitorovacích programů a provedení posouzení rizik tj. na 

orgány ochrany veřejného zdraví. Nebude nutné navyšování personálních kapacit a financování bude 

zajištěno ze stávající rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Přesné vyčíslení nákladů je 

součástí „Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)“ zpracované 

k novele zákona č. 258/2000 Sb., která zpracování monitorovacího programu a zpracování posouzení 

rizik zavádí (zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Podle ní bude mít 

zavedení posouzení rizik finanční dopad na provozovatele vodovodů.  

 

Podle směrnice Komise (EU) 2015/1787 je posouzení rizik „dokument, který obsahuje popis systému 

zásobování vodou, popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a stanovení nápravných nebo 

kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik“. Zpracování takového 

dokumentu a jeho zavedení do praxe bude sestávat ze série kroků, a to především: ustavení osoby či 

týmu odpovědného za zpracování posouzení rizik a jeho zavedení do praxe, popisu systému 

zásobování (inventury systému po stránce technické, organizační i personální), identifikace nebezpečí 

(vyhledání všech existujících nebo hrozících nebezpečí v systému), dále charakterizace rizika (odhadu 

pravděpodobnosti vzniku a následků zjištěných nebezpečí, určení prioritních rizik a kritických bodů), 

provedení či naplánování nápravných a kontrolních opatření u nepřijatelných rizik a řady dalších.   

Rámcové finanční náklady na vypracování posouzení rizik (rizikové analýzy) byly zpracovány na 

modelovém systému zásobování pitnou vodou  - tj. zásobovaná oblast do 3000 obyvatel (t.j. cca 90% 

vodovodů ČR), podzemní zdroj vody, vodovod s jedním vodojemem a jedním tlakovým pásmem, 

popřípadě také úpravna vody odstraňující železo a mangan. Jsou sem zahrnuty také náklady na 

komunikaci s auditorem, případné úpravy rizikové analýzy na základě přezkoumání auditora. Časová 

náročnost: 26 hodin práce technologa, 18 hodin práce vedoucího provozu, 12 hodin práce pracovníka 

provozu (vodárenského dělníka), 16 hodin vlastní zpracování. Celkový náklad je vypočítán na cca 

48 000 Kč, v případě systému s úpravnou vody celkem 64 900 Kč.    

Dodatečné (jednorázové) náklady by mohly vzniknout, pokud by bylo potřeba nějaké nejasné riziko 

ověřit dodatečným rozborem či rozbory vody, nebo pokud by se vyskytl nějaký zvláštní problém, 

který by bylo nutno konzultovat s externím specialistou. Další náklady pak mohou vyplývat z nutných 

nápravných opatření v rámci odstranění nepřijatelných zjištěných rizik či následné kontroly. Takové 

náklady by však stály před každým zodpovědným provozovatelem, který by se dozvěděl o novém 

riziku a nechtěl by ohrožovat veřejné zdraví. Navíc se předpokládá, že zavedení posouzení rizik bude 
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u většiny provozovatelů znamenat možnost zúžení spektra sledovaných ukazatelů, takže na druhou 

stranu dojde k úspoře peněz za rozbory vody. 

 

Směrnice Komise (EU) 2015/1787 předpokládá, že správnost stanovení monitorovacích programů a 

provedení posouzení rizik budou kontrolovat státní orgány nebo instituce k tomu státem pověřené – 

vyšší zátěž a nároky (nejen odborné, ale i personální) proto bude tato nová povinnost znamenat také 

pro orgány ochrany veřejného zdraví, které budou posouzení rizik schvalovat.  

 

Navrhovaná právní úprava nemá sociální dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel. 

 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Návrh nemá žádný dopad na ochranu soukromí a nezakládá žádný nový způsob zpracování osobních 

údajů.  

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik. Výsledkem tohoto zhodnocení je, že návrh nemá 

dopad na korupční rizika ani na jejich nárůst.  

 

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh novely zákona nemá žádné dopady na bezpečnost státu. 

 

 

 

 

 
Zvláštní část  

K čl. I 

 

K bodu 1  

Legislativně-technická změna dávající do souladu předkládanou vyhlášku se zákonným zmocněním. 

 

K bodu 2  

Legislativně - technická změna v důsledku změny v příloze.  

 

K bodu 3 

Bylo nutno doplnit definice, které ve výčtu definic chybí, neboť původní vyhláška se zabývala pouze 

již upravenou pitnou vodou u spotřebitele. Nová směrnice rozšiřuje povinnost kontroly jakosti vody 

v celém procesu její úpravy - od vody surové, až k vodě upravené u spotřebitele. Dále bylo nutno 

doplnit definice pojmů, uvedených v nové příloze č. 7. Dochází také k upřesnění v tom smyslu, že 

„voda upravená“ je pojem totožný s pojmem „pitná voda“, resp. „voda určená k lidské spotřebě“ ve 

smyslu směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. 
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K bodu 4  

Vyhláška č. 307/2002, o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 1. ledna 

2017 zrušena zákonem č. 263/2016, atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Poznámka pod 

čarou byla proto aktualizována, s odkazem na to, že danou problematiku upravuje nyní 

vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. 
 

K bodům 5 a 6  

Ustanovení představuje transpozici hlavních požadavků směrnice. Na základě zákona budou 

provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu v rámci provozního řádu nově zpracovávat 

monitorovací program a posouzení rizik.  

Účel monitorovacího programu a posouzení rizik včetně popisu jejich částí, a dále postup při 

předkládání provozního řádu a jeho změn orgánu ochrany veřejného zdraví, byly zapracovány do 

nového paragrafu (§ 3a) a upraveného § 4.  

Monitorovací program musí v souladu s požadavky směrnice obsahovat sběr a rozbor bodových 

vzorků vody nebo měření zaznamenaná procesem průběžného monitorování, kontrolu záznamů 

funkčnosti a stavu údržby zařízení, kontrolu úpravny vody, odběru vzorků vody, akumulace a 

rozvodné infrastruktury. Protože u monitorovacího programu se prolínají požadavky vyhlášek 

252/2004 Sb. a 428/2001 Sb., je zde přehledně uvedeno, jaké druhy rozborů (sledování) patří do 

monitorovacího programu podle vyhlášky 252/2004 Sb. (kontrola upravené pitné vody) a které podle 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. (kontrola surové vody a tzv. provozní rozbory). 

Návrh dále v souladu se směrnicí obsahuje požadavky na postup vypracování a hodnocení výsledků 

posouzení rizik.  

 

K bodu 7  

Jedná se o zpřesnění textu. Jak výše uvedeno nová směrnice rozšiřuje povinnost kontroly jakosti vody 

v celém procesu její úpravy – od vody surové, až k vodě upravené u spotřebitele. Je proto nutno 

zpřesnit a konkretizovat místa odběru kontrolních vzorků vody.  

 

K bodu 8 

Z praxe vyplynulo, že volbu míst odběrů vzorků vody je nutno rozdělit podle velikosti vodovodu,        

u malých vodovodů vznikaly problémy s dodržením požadavku na 50% obměnu odběrových míst, 

neboť u velmi malých vodovodů, zásobujících jen několik objektů, byl tento požadavek    

nesplnitelný.    

 

K bodu 9 

Dosud bylo v § 5 odst. 3 uvedeno, pro které ukazatele (ty, jejichž koncentrace v distribuční síti se 

obvykle nemění) může provozovatel odebírat vzorky na libovolném místě v distribuční síti; vzorky 

pro ostatní ukazatele musí být odebírány u spotřebitele. Protože nově dochází v rámci vzniku 

monitorovacího programu k novému rozdělení kompetencí v rámci vyhlášek č. 252/2004 Sb.               

a č.  428/2001 Sb. a kontrola veškeré upravené vody (tedy i na výstupu z úpravny) bude probíhat podle 

vyhlášky č. 252/2004 Sb., je nutné nově definovat požadavky na místa odběru vzorků – jak obecně, 

tak pro jednotlivé ukazatele. To je možné udělat v žádané podrobnosti jen prostřednictvím nové 

tabulky v příloze č. 5. 

 

K bodu 10 

Legislativně-technická změna v důsledku změny v příloze.  
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K bodu 11 

Transpoziční ustanovení  - nová směrnice uvádí konkrétní novou ISO normu, podle které je nutno          

odběr vzorků pitné vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů provádět. Předmětnou normu je 

možné si buď zakoupit nebo do ní nahlédnout na Úřadě pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (ÚNMZ) - ve Věstníku ÚNMZ nebo na jejich webových stránkách. 

  

K bodu 12 

Jedná se pouze o zpřesnění textu a jeho doplnění v důsledku změn v příloze. 

 

K bodům 13  

Jedná se pouze o zpřesnění textu.  

 

K bodu 14  

Dochází k upřesnění odkazů na jednotlivé právní předpisy a technické normy. 

 

K bodu 15 

Jedná se pouze o zpřesnění textu.  

 

K bodu 16 

Jedná se o upřesnění, tak, aby výpočet minimální četnosti odběrů vzorků byl jednoznačný.  

 

K bodu 17  

Znění § 10 bylo převedeno v plném rozsahu do zákona do § 4 odst. 4.  

 

Znění § 11 bylo převedeno do zákona - do § 4 odst. 3 -  ustanovení je transpozicí směrnice a je    

jím specifikováno, ve kterých případech může orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnutím  

změnit rozsah a četnost kontrol pitné vody. 

 

K bodu 18 

Příloha č. 1 

V příloze č. 1 byly ke dvěma mikrobiologickým ukazatelům doplněny alternativní jednotky limitu 

„nejpravděpodobnější počet bakterií“ (MPN), což souvisí se zavedením alternativní metody stanovení 

při předešlé novele této vyhlášky, která nepracuje s původní jednotkou „kolonie tvořící jednotka“ 

(KTJ), ale nově s MPN. Dosud nebylo zcela jasné, zda se limit v KTJ/100 ml vztahuje stejně také na 

metodu, jejíž výsledek je vyjádřen v MPN/100 ml. 

Dále byly aktualizovány vysvětlivky k mikroskopickému obrazu, aby odpovídaly moderním 

poznatkům o interpretaci používaných analytických metodách, některé vysvětlivky nebo jejich části 

byly přesunuty do přílohy č. 5 (podmínky, za kterých se ukazatel stanovuje). Byly zařazeny dva nové 

ukazatele a jejich limitní hodnoty (chlorečnany a uran) vzhledem k jejich častému výskytu a zdravotní 

důležitosti. Dále byla v souladu s novými toxikologickými poznatky zpřísněna limitní hodnota pro 

stříbro a předefinován typ limitní hodnoty pro ty ukazatele z okruhu vedlejších produktů dezinfekce, 

které dosud měly jen statut mezní hodnoty – nově budou mít statut nejvyšší mezní hodnoty jako hlavní 

zástupce této skupiny (trihalomethany). 

 

K bodům 19 až 23 

V příloze č. 2 dochází k úpravě návětí tabulky ve sloupci obsahujícím chemické značky a zkratky tak, 

aby odpovídalo platným normám řady ČSN ISO 80 000. 
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V obou přílohách dochází ke zpřesnění některých parametrů a používaných jednotek. U parametru 

„zákal“ je pro nízké hodnoty zákalu stanovované v pitné vodě vhodná pouze nefelometrická metoda, 

turbidimetrická metoda je vhodná pro vyšší hodnoty zákalu, viz ČSN EN ISO 7027-1:2017. 

 

K bodu 24 

Příloha č. 4 

Podle směrnice 2015/1787 došlo k úpravě tabulky s četností stanovení kráceného a úplného rozboru a 

k odstranění požadavků na kontrolu balených pitných vod (řídí se jinými předpisy). 

 

Příloha č. 5 

Byl upraven rozsah kráceného rozboru (vypuštěny dva ukazatele) v souladu se směrnicí 2015/1787 a 

zcela nově upraven požadavek na úplné rozbory – nová úprava vychází z kombinace požadavků 

vyhlášky č. 252/2004 sb. a vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. (odkud se požadavky na kontrolu upravené 

vody přesouvají do vyhlášky 252/2004 Sb.), voda se dělí na vodu upravenou (na výstupu z úpravny 

vody) a na vodu dodanou (u spotřebitele). 

      

Příloha č. 6 

V souladu se směrnicí EU 2015/1787 byla u mikrobiologických metod byla doplněna nová metoda    

podle EN u klostridia a nově definovány charakteristiky resp. požadavky na metody chemického 

rozboru (nyní mez stanovitelnosti a nejistota měření). 

 

K bodu 25 

Příloha č. 7 

Jedná se o novou přílohu, která stanoví, jak postupovat při vypracování posouzení rizik a hodnocení 

výsledků tohoto postupu. Zpracování tohoto postupu vychází ze Směrnice 2015/1787, která se             

v případě podoby posouzení rizik odvolává v preambuli 4 na doporučení WHO (water safety plans) a 

na evropskou normu EN 15975-2, v samotném textu už jen na EN  15975-2. Nicméně tato EN byla 

zpracována právě na základě doporučení WHO, ale byla oproti modelu “water safety plans” dost 

zestručněna, nepůsobí srozumitelně a nelze ji bez úprav a doplnění použít jako návod pro zpracování 

posouzení rizik. Navíc se nezabývá formou (podobou) konečného zpracování a není navázána na 

provozní řád, jak tomu chce novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Proto byl zpracován postup, 

který z výše uvedené metodiky WHO vychází, zohledňuje podmínky ČR v dané problematice a je 

upraven na základě vlastních zkušeností z praxe (pilotních projektů zpracování posouzení rizik) a na 

základě požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví (propojení s provozním řádem a 

monitorovacím programem) tak, aby byl srozumitelný i pro neprofesionální provozovatele vodovodů. 

       

K čl. II   

V prvním bodě přechodného ustanovení je obsažen odkaz na zákon č. 258/2000 Sb.,                

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť jeho novela (v souvislosti se zákonem o zdravotních službách) obsahuje 

přechodné ustanovení, které obsahuje lhůtu 6 let na schválení provozních řádů a z hlediska 

právní jistoty adresátů je nutné vědět, která právní úprava se použije v tomto mezidobí. 

 

V druhém bodě se reaguje na situaci, kdy je v příloze č. 1 nově stanovena i limitní hodnota 

pro ukazatel uran. V současné době bylo postupováno tak, že v  případě výskytu uranu v pitné 

vodě byly orgány ochrany veřejného zdraví stanovovány rozhodnutím podle § 4 odst. 6 

zákona pro konkrétní vodovody limitní hodnoty a termíny jejich platnosti. Proto je v 
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 současné době v platnosti řada rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví, s termínem 

plnění v následujících letech. Navrženým přechodným ustanovením je tento stav řešen.  

 

 

K čl. III 

 

Účinnost vyhlášky navrhujeme dnem jejího vyhlášení. Na základě zákona č. 202/2017 Sb., 

budou provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona o ochraně veřejného 

zdraví v rámci provozního řádu nově zpracovávat monitorovací program a posouzení rizik. 

V návaznosti na tuto úpravu jsou nově stanoveny případy, za nichž může příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví rozšířit nebo snížit rozsah a četnost kontrol pitné vody. Předkládaný 

návrh novely vyhlášky popisuje, jakým způsobem musí být nové povinnosti provozovatelů 

vodovodů ale i orgánů ochrany veřejného zdraví, které jim jsou stanoveny výše uvedenou 

novelou, naplňovány. Jedná se především o způsob zpracování tzv. monitorovacího programu 

a dále o postup vypracování posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou výrobci pitné 

vody. 
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