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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody.  
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apod.) 

Obsah 

§ 3a   

       Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení jeho 

výsledků 

 

Posouzení rizik se zpracovává jako dokument, který popisuje průběh 

rizikové analýzy systému zásobování pitnou vodou a navrhuje nápravná a 

kontrolní opatření k ošetření nepřijatelných rizik; konkrétní postup jeho 

vypracování a hodnocení výsledků tohoto postupu stanoví  příloha č. 7 

k této vyhlášce.  
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Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 Příloha č. II, 

část C, odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.  

Posouzení rizik uvedené v bodě 1 se zakládá na obecných 

zásadách posuzování rizik stanovených ve vztahu k 

mezinárodním normám, jako je norma EN 15975-2, která 

se týká ‚zabezpečení dodávky pitné vody – pravidel pro 

rizikový a krizový management‘. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8V7H)



§ 4odst. 1 Způsob provádění monitorovacího programu 

(1) Monitorovací program zahrnuje:   

a) kontroly rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního 

zdroje, případně širším souvisejícím území, je-li to nezbytné 

z hlediska ochrany vodního zdroje před znečištěním, 

b) kontroly stavu ochranného pásma, stavebně-technického stavu 

jímacích objektů, úpravny vody, vodojemů, čerpacích stanic a 

další související infrastruktury systému zásobování pitnou vodou, 

včetně kontroly zabezpečení těchto objektů proti vniknutí 

nepovolaných osob, 

c) kontroly funkčnosti a stavu údržby technických zařízení 

používaných k jímání, dopravě, úpravě, dezinfekci, kontrole 

jakosti pitné vody nebo měření tlaku či množství dodávané pitné 

vody, jakož i ke kontrole zabezpečení provozních objektů, 

d) měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování, 

sloužící ke kontrole jakosti surové, upravované, upravené nebo 

dodávané vody nebo ke kontrole procesů úpravy vody; tato měření 

se použijí v případě, že z posouzení rizik vyplynou jako potřebná 

kontrolní opatření,   

e) odběry a rozbory bodových vzorků surové, upravované, 

upravené i dodávané vody. 

Místa, rozsah a četnost kontrol, měření a odběrů se určují 

v závislosti na složitosti a zranitelnosti systému zásobování, 

zejména stabilitě jakosti surové vody, technologii úpravy včetně 

dezinfekce vody a na výsledcích posouzení rizik podle této 

vyhlášky.  
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Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 

 Příloha II, 

část A, odst. 

1, 2 a 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Monitorovací programy pro vodu určenou k lidské 

spotřebě musí:  

a) ověřovat, že opatření zavedená za účelem kontroly 

rizik pro lidské zdraví fungují účinně v celém řetězci 

zásobování vodou, od povodí přes místo odběru, úpravu a 

akumulaci po rozvod, a že voda je v místech dodržování 

hodnot zdravotně nezávadná a čistá;  

b) poskytovat informace o jakosti vody dodávané k lidské 

spotřebě a prokazovat, že jsou dodržovány povinnosti 

stanovené v článcích 4 a 5 a hodnoty ukazatelů stanovené 

v příloze I; 

 c) určovat nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro 

lidské zdraví. 

 

 2. Příslušné orgány stanoví podle čl. 7 odst. 2 

monitorovací programy, které budou v souladu s 

ukazateli a četnostmi stanovenými v části B této přílohy a 

které zahrnují: a) sběr a rozbor bodových vzorků vody; 

nebo b) měření zaznamenaná procesem průběžného 

monitorování. Kromě toho mohou monitorovací 

programy zahrnovat: a) kontroly záznamů funkčnosti a 

stavu údržby zařízení; a/nebo b) kontroly povodí, odběrů 

vody, úpravy, akumulace a rozvodné infrastruktury. 

 

 3. Monitorovací programy se mohou opírat o posouzení 

rizik, jak je stanoveno v části C. 4. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8V7H)



§ 4 odst. 2 a 3 
  (2) Odběry a rozbory vzorků surové vody za účelem jejího 

zařazení do kategorie se provádí podle 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), ve znění pozdějších předpisů. Součástí údaje o zdroji 

v provozním řádu je i zařazení surové vody do příslušné kategorie podle 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. Pro hodnocení kvality surové vody v rámci 

posouzení rizik se využijí také příslušné výsledky sledování kvality 

podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu 

vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 (3) Odběry a rozbory surové, upravované, upravené a dodávané 

pitné vody za účelem kontroly výroby pitné vody (dále jen „provozní 

rozbor“) se provádí podle plánu kontrol jakosti vod v průběhu výroby 

pitné vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Výsledky provozních rozborů 

se nezasílají příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Za provozní 

rozbor se považuje i krácený rozbor podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

 

32015L1787 
 

Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

Příloha II, 

část A , odst.   

2  

 

 

2. Příslušné orgány stanoví podle čl. 7 odst. 2 

monitorovací programy, které budou v souladu s 

ukazateli a četnostmi stanovenými v části B této přílohy a 

které zahrnují: a) sběr a rozbor bodových vzorků vody; 

nebo b) měření zaznamenaná procesem průběžného 

monitorování. Kromě toho mohou monitorovací 

programy zahrnovat: a) kontroly záznamů funkčnosti a 

stavu údržby zařízení; a/nebo b) kontroly povodí, odběrů 

vody, úpravy, akumulace a rozvodné infrastruktury. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8V7H)



§ 4 odst. 4 a 5 
(4) Odběry a rozbory pitné vody za účelem prokázání, že upravená 

voda na výstupu z úpravny a dodávaná voda v místě splnění požadavků 

podle § 8 je voda zdravotně nezávadná a odpovídá všem stanoveným 

požadavkům, se provádí podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce. Výrobce 

vody, který ji zároveň dodává spotřebitelům, provádí úplný rozbor, a to 

v četnosti odpovídající celkové produkci pitné vody včetně vody prodané 

jinému provozovateli. V případě, že výrobce vody sám neprovozuje 

žádnou zásobovanou oblast a z výstupu úpravny vody se voda hned 

předává jinému provozovateli, provede úplný rozbor jen na výstupu 

z úpravny, a to v rozsahu všech ukazatelů uvedených v tabulce části 2 

přílohy č. 5 k této vyhlášce. Výrobce vody neprodleně poskytne výsledek 

rozboru provozovatelům následně provozně souvisejících vodovodů. 

Provozovatel provozně souvisejícího vodovodu provádí odběry v rámci 

úplného rozboru jen u spotřebitele a analyzuje pouze ukazatele prováděné 

povinně u vody dodané podle části 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce a další 

ukazatele, které vyplynou z posouzení rizik, v četnosti odpovídající 

objemu dodávané pitné vody.  

    (5) Je-li pitná voda dodávána jen po část roku, četnost rozborů se 

úměrně krátí, nesmí však být menší, než uvádí nejnižší kategorie přílohy 

č. 4 k této vyhlášce. 

 

32015L1787 
Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 

Příloha II, 

část B, 

tabulka 1  

 

Tabulka 1 

Minimální četnost vzorkování a rozborů pro účely 

monitorování souladu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8V7H)



§ 4 odst. 6              (6) Mimo četnost uvedenou v odstavci 4 a 5 se odběry a rozbory 

vzorků pitné vody provádějí 

a) z nové části vodovodu1), která má být uvedena do provozu; 

za novou část vodovodu se nepovažují armatury a s nimi 

bezprostředně související části potrubí do délky 10 m na každou 

stranu od armatury, výměna části potrubí do délky 15 m nebo 

propojení starého a nového potrubí do stejné délky, 

b) v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin, 

c) před zahájením sezónního využívání části vodovodu nebo 

individuálního zdroje pitné vody; u zdrojů s minimální četností 

rozborů a sezónním provozem do 6 měsíců, které jsou 

provozovány podle § 3 odst. 2 písm. a) až d) zákona, je možno 

tento rozbor započítat do minimální roční četnosti podle odstavce 

4 a 5, 

d) po opravě vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve 

vodovodu. 

 

32015L1787 

 

Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 

Příloha II, 

část B,  

odst.1,  

 

 

Monitorovací program musí brát v potaz ukazatele 

uvedené v článku 5 včetně těch, které jsou důležité pro 

posouzení dopadu domovních rozvodů na kvalitu vody v 

místě dodržování hodnot, jak stanoví čl. 6 odst. 1. Při 

výběru ukazatelů, které je vhodné monitorovat, je nutno 

vzít v úvahu místní podmínky každého systému 

zásobování vodou. 

  

§ 4 odst. 7 
Rozbor podle odstavce 6 se provádí v rozsahu kráceného rozboru 

podle přílohy č. 5 rozšířeného o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen 

vlivem uvedených změn v režimu zásobování pitnou vodou. 

 

32015L1787 
Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 

Příloha II 

část B odst. 

1 

Monitorovací program musí brát v potaz ukazatele 

uvedené v článku 5 včetně těch, které jsou důležité pro 

posouzení dopadu domovních rozvodů na kvalitu vody v 

místě dodržování hodnot, jak stanoví čl. 6 odst. 1. Při 

výběru ukazatelů, které je vhodné monitorovat, je nutno 

vzít v úvahu místní podmínky každého systému 

zásobování vodou. Členské státy zajistí, aby ukazatele 

uvedené v bodě 2 byly monitorovány s příslušnou 

četností vzorkování, jak je stanoveno v bodě 3. 

                                            
(1) 1) § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8V7H)



§ 4 odst. 8 
(8) K žádosti o schválení nového provozního řádu z důvodu 

uvedení nového zdroje pitné vody do provozu se dokládají rozbory vody 

z nového zdroje a v případě, že je nutná také úprava této vody jiná než 

dezinfekce), dále rozbor upravené vody z technologické zkoušky úpravny 

vody v těch ukazatelích, ve kterých bude probíhat úprava vody nebo které 

mohou být použitou úpravou vody ovlivněny, a to souběžně s rozborem 

surové vody před dodáním vody do spotřebiště. Účelem tohoto rozboru je 

prokázání, že navržená technologie je vhodná k úpravě surové vody na 

pitnou a že budou dosaženy parametry pitné vody v souladu s touto 

vyhláškou. Uvedené rozbory musí být provedené v laboratoři, která je 

držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti 

laboratoře nebo držitelem autorizace a nesmějí být starší než 6 měsíců.  

 

32015L1787 

 

Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 

Příloha II, 

část A, bod 

2 

  

2. Příslušné orgány stanoví podle čl. 7 odst. 2 

monitorovací programy, které budou v souladu s 

ukazateli a četnostmi stanovenými v části B této přílohy a 

které zahrnují: a) sběr a rozbor bodových vzorků vody; 

nebo b) měření zaznamenaná procesem průběžného 

monitorování. Kromě toho mohou monitorovací 

programy zahrnovat: a) kontroly záznamů funkčnosti a 

stavu údržby zařízení; a/nebo b) kontroly povodí, odběrů 

vody, úpravy, akumulace a rozvodné infrastruktury. 

 

§ 4 odst. 9 
(9) Kontrola vody používané v dopravních prostředcích se 

provádí v rozsahu kráceného rozboru, rozšířeného o ukazatele, jejichž 

hodnota může být změněna vlivem materiálů, se kterými přichází voda 

do styku, nebo dodatečnou úpravou vody, za podmínky, že voda je 

odebírána z vodovodu nebo jiného zdroje pitné vody, kde kvalita vody 

vyhovuje požadavkům této vyhlášky a je pravidelně sledována. 

 

32015L1787 
Odůvodněn í 

směrnice 

2015/1787 

bod (8) 

Tabulka B2 v příloze II směrnice 98/83/ES, která se týká 

vody stáčené do lahví nebo kontejnerů za účelem prodeje, 

je zastaralá, jelikož na tyto výrobky se vztahuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (1). 

Také se na tyto výrobky vztahuje zásada analýzy rizik a 

kritických kontrolních bodů (HACCP) stanovená v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 

(2) a zásady pro úřední kontroly stanovené nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (3). V 

důsledku přijetí uvedených nařízení se příloha II 

směrnice 98/83/ES na vodu plněnou do lahví nebo 

kontejnerů za účelem prodeje již de facto nevztahuje. 

§ 5 odst. 1  
(1) Vzorky pitné vody na výstupu z úpravny, v distribuční síti a u 

spotřebitele se pro kontrolu podle § 4 odst. 4 odebírají tak, aby byly 

reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku 

a pro celou vodovodní síť. Počet míst odběru musí být roven nejméně 

počtu krácených rozborů podle přílohy č. 4, u vodovodů zásobujících 

více než 5 000 obyvatel musí být počet míst odběru roven nejméně 80 % 

počtu krácených rozborů podle přílohy č. 4. 

  

32015L1787  

Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 

Příloha II 

část D, odst. 

1 

 

Místa vzorkování se stanoví tak, aby byl zajištěn soulad s 

místy dodržování hodnot, která jsou vymezena v čl. 6 

odst. 1. V případě rozvodné sítě může členský stát pro 

určité ukazatele odebírat vzorky uvnitř zásobované 

oblasti nebo v úpravně, jestliže lze prokázat, že by 

nedošlo k nepříznivé změně naměřených hodnot 

dotčených ukazatelů. Počty vzorků jsou pokud možno 

časově i prostorově rovnoměrně rozloženy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8V7H)



§ 5 odst. 2 (2) Místa odběru vzorků u spotřebitele musí být volena tak, aby u 

zásobovaných oblastí zásobujících více než 5 000 obyvatel více než 50 % 

míst odběru nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok; u zásobovaných 

oblastí zásobujících 5 000 a méně obyvatel nesmí být trvalých více než 

65 % míst odběru. Měnící se místa odběru se vybírají metodou 

náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný 

ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly. 

 

32015L1787  
 

§ 5 odst.3 
„(3) Místa odběru vzorků pro jednotlivé ukazatele jsou uvedena v příloze 

č. 5 k této vyhlášce.“   

 

32015L1787 
Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

Příloha II, 

část  D odst. 

1 

Místa vzorkování se stanoví tak, aby byl zajištěn soulad s 

místy dodržování hodnot, která jsou vymezena v čl. 6 

odst. 1.  

 
 

  
 

§ 7 odst. 2 
(1) Odběr vzorků pitné vody pro stanovení 

mikrobiologických ukazatelů se provádí podle tabulky 1 ČSN EN ISO 

19458 (757801) Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou 

analýzu, a to podle účelu vzorkování „b“ - z kohoutku, jedná-li se o 

odběr u spotřebitele, nebo podle účelu vzorkování „a“ - z rozvodného 

potrubí, jedná-li se o odběr na výstupu z úpravny nebo v rámci 

distribuční sítě zejména z vodojemů a v odůvodněném případě z 

hydrantů. Oba účely zahrnují odstranění všech připojených zařízení a 

dezinfekci kohoutku resp. výtokového ventilu, účel vzorkování „a“ 

navíc zahrnuje propláchnutí kohoutku před odběrem. 

 

32015L1787 
Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

 

Příloha II, 

část D, odst. 

3 

Vzorkování v rozvodné síti, s výjimkou vzorkování z 

kohoutků spotřebitelů, musí být v souladu s normou ISO 

5667-5. U mikrobiologických ukazatelů musí být vzorky 

v rozvodné síti odebírány a zpracovávány podle normy 

EN ISO 19458, účel odběrů vzorku A. 

Příloha č. 4 Minimální roční četnost odběrů  vzorků pitné vody 

 

Tabulka 

32015L1787 
Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

příloha II 

část B odst. 

3 

3. Četnost vzorkování  

Tabulka 1 Minimální četnost vzorkování a rozborů 

pro účely monitorování souladu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8V7H)



Příloha č. 5  
Minimální rozsah rozborů vzorků pitné vody 

1. Krácený rozbor 

2. 2. Úplný rozbor 

Tabulky 

32015L1787  

Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

Příloha II 

Část B 

 

Ukazatele a četnost 

 

 2. Seznam ukazatelů  

Ukazatele skupiny A Následující ukazatele (skupina A) se 

monitorují v souladu s četností monitorování stanovenou 

v tabulce 1 bodě 3:  

a) Escherichia coli (E. coli), koliformní bakterie, počty 

kolonií při 22 °C, barva, zákal, chuť, pach, pH, 

konduktivita;  

b) další ukazatele, které jsou v monitorovacím programu 

označeny za relevantní v souladu s čl. 5 odst. 3 a 

případně v posouzení rizik, jak stanoví část C.  

Za určitých okolností se do skupiny A přidají následující 

ukazatele:  

a) amonné ionty a dusitany, provádí-li se dezinfekce 

chloraminem;  

b) hliník a železo, používají-li se jako chemické látky na 

úpravu vody;  

Ukazatele skupiny B:  

Za účelem určení souladu se všemi hodnotami ukazatelů 

stanovenými v této směrnici se veškeré ostatní ukazatele, 

u nichž se neprovádí rozbor v rámci skupiny A a které 

jsou určeny podle článku 5, monitorují nejméně s četností 

uvedenou v tabulce 1 bodě 3 
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Příloha č. 6 
 

 Požadavky na analytické metody 

A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru 

B. Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu 

 

- tabulky 

32015L1787 

31998L0083 

Příloha II 

směrnice 

2015/1787 

odst.2 a) a b) 

Bod 2 se mění takto: 

a) nadpis bodu 2 se nahrazuje tímto: „ČÁST B Chemické 

a indikační ukazatele, pro něž jsou stanoveny 

pracovní charakteristiky“ 

b) bod 2.1 se nahrazuje tímto:  

„1. Chemické a indikační ukazatele Pro ukazatele 

uvedené v tabulce 1 jsou stanoveny pracovní 

charakteristiky spočívající v tom, že použité metody 

rozboru musí být přinejmenším schopny měřit 

koncentrace na úrovni hodnoty ukazatele s mezní 

hodnotou kvantifikace, jak je definována v čl. 2 odst. 2 

směrnice Komise 2009/90/ES (*), nižší nebo rovnou 30 

% příslušné hodnoty ukazatele a nejistoty měření, jak je 

upřesněno v tabulce 1. Výsledek musí být vyjádřen za 

použití přinejmenším stejného počtu platných číslic, jak 

je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v částech B a C 

přílohy I. 

Členské státy mohou do 31. prosince 2019 namísto 

‚mezní hodnoty kvantifikace‘ specifikované v prvním 

odstavci a ‚nejistoty měření‘ specifikované v tabulce 1 

povolit jako alternativní soubor pracovních charakteristik 

používání ‚pravdivosti‘, ‚preciznosti‘ a ‚meze detekce‘, 

jak je upřesněno v tabulce 2.  

Nejistota měření stanovená v tabulce 1 nesmí být 

používána jako dodatečná tolerance, pokud jde o hodnoty 

ukazatelů stanovené v příloze I. 

Tabulka 1 Minimální pracovní charakteristika 

‚nejistota měření‘ 

Tabulka 2 Minimální pracovní charakteristiky 

‚pravdivost‘, ‚preciznost‘ a ‚mez detekce‘ – lze 

používat do 31. prosince 2019 
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čl. 7 odst. 5 

směrnice 

98/83/ES 

5. a) Členské státy dodrží podrobnosti pro rozbory 

ukazatelů stanovené v příloze III. 

 

b) Jiné metody, než které jsou uvedeny v části 1 přílohy 

III, je možno použít tehdy, pokud lze prokázat, že získané 

výsledky jsou alespoň stejně spolehlivé, jako výsledky 

získané při použití předepsaných metod. Členské státy, 

které využijí alternativních metod, poskytnou Komisi 

veškeré podstatné informace o těchto metodách a o jejich 

rovnocennosti. 

 

c) Pro ukazatele uvedené v částech 2 a 3 přílohy III je 

možno použít jakékoli metody rozboru, které vyhoví 

požadavkům stanoveným v této příloze. 

Příloha č. 7 Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto 

postupu. 

 

Tabulky 

32015L1787 
Příloha I 

směrnice 

2015/1787 

Příloha II, 

část C 

 Posouzení rizik uvedené v bodě 1 se zakládá na 

obecných zásadách posuzování rizik stanovených ve 

vztahu k mezinárodním normám, jako je norma EN 

15975-2, která se týká, zabezpečení dodávky pitné vody 

– pravidel pro rizikový a krizový management.  

     

 

Číslo předpisu EU (kód 

celex) 

Název předpisu ES 

32015L1787 Směrnice Evropské Komise ze dne 6. října 2015 č. 2015/1787, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 

k lidské spotřebě  

31998L0083 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě 
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