
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 7.11.2017, 

s termínem dodání stanovisek do 29.11.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 
MPSV K úvodní větě 

Doporučujeme revizi zde uvedených novel zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů. 

Předmětný zákon jimi byl sice měněn, ale zdaleka ne všechny novely se 

týkají ustanovení § 108 (viz čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády).  

 

 

 

 

Akceptováno. 

MPO  

1. K novelizačnímu bodu 4 - doporučujeme tento novelizační bod uvést do 

souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) LPV takto: 

 

„4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:“ 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 2. K novelizačnímu bodu 5 

Upozorňujeme, že tento paragraf je rozsáhlý (obsahuje 9 poměrně 

rozsáhlých odstavců), a není tedy v souladu s ustanovením čl. 39 odst. 2 

LPV (je třeba dát přednost krátkým paragrafům, v paragrafu nebo článku 

by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba 

v zájmu přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na 

více paragrafů). Doporučujeme tedy, z důvodů přehlednosti předmětného 

Neakceptováno. 

Text ustanovení spolu úzce 

souvisí a není možné jej 

efektivně rozdělit, aby zůstal 

zachován jeho smysl a 

provázanost. 
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ustanovení, znění paragrafu upravit v souladu s uvedeným článkem LPV, 

např. právní úpravu vhodně rozdělit do § 4 a nového § 4a s tím, že nadpis 

§ 4 bude uveden jako nadpis skupinový (viz čl. 30 odst. 6 LPV). Dále 

doporučujeme upravit označení pododstavců tak, aby bylo v souladu s čl. 

26 odst. 4 LPV (pododstavce se na začátku označují malými písmeny a 

kulatou závorkou) 

 3. K § 4 odst. 1 poslední věta, stejně jako k § 4 odst. 4 

Připomínáme, že právní úprava dostatečně neurčuje místa, rozsah a 

četnost kontrol měření a odběru a jen velmi obecně odkazuje na „jejich 

určení v závislosti na složitosti a zranitelnosti systému“ nebo jak se 

stanoví v odst. 4, odkazuje četnost kontrol a odběru na vágní pojem 

„celková produkce pitné vody“. Dále v tomtéž ustanovení hovoří o 

úplném rozboru jen u spotřebitele. To považujeme za naprosto 

nedostatečné vzhledem k rizikovosti systému a možnosti jeho napadení. 

Bylo by proto vhodné jednoznačněji určit místa a četnost prováděných 

kontrol, aby se spotřebitel mohl spolehnout, že nedochází ke kontaminaci 

tak, jak nastala v Dejvicích, v Praze 6 v uplynulých letech. Ve stanovení 

míst odběru a jejich četnosti hlavně ve velkých městech je systém 

dodávání pitné vody značně rizikový. 

Neakceptováno. Každý 

vodovod, zvláště má-li 

rozsáhlejší distribuční síť, je 

unikátní, a ve vyhlášce nelze 

toto jednoduše postihnout. 

Proto nová právní úprava 

zavádí nástroj posouzení rizik, 

který posoudí riziková místa 

každého vodovodu a na jehož 

základě bude provozovatelem 

navržen a orgánem OVZ 

schválen monitorovací 

program, který bude mj. 

zahrnovat i četnější kontrolu 

těch rizikových míst. 

 4. K novelizačnímu bodu 6 

Vzhledem k tomu, že se slova „pitné vody“ vyskytují v předmětné větě 

dvakrát, ale zamýšlená úprava má být provedena pouze na jednom místě, 

doporučujeme v tomto novelizačním bodě slova „pitné vody“ nahradit 

slovy „Vzorky pitné slovy“. 

Akceptováno. 

 5. K novelizačnímu bodu 16 

V příloze č. 1 části B „Vysvětlivky“ doporučujeme u bodu 19 odstranit 

duplicitní označení bodu „19.“. 

Akceptováno. 

 6. K novelizačnímu bodu 17 

Doporučujeme doplnit uvozovky před označením přílohy č. 4 

Akceptováno. 

MSP K úvodní větě návrhu  
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1. a) Doporučujeme uvádět pouze ty novely zákona o ochraně veřejného 

zdraví, jimiž bylo novelizováno zmocňovací ustanovení § 108 odst. 1 

prováděného zákona. 

b) Dáváme ke zvážení, zda by do výčtu prováděných odstavců § 4 zákona 

o ochraně veřejného zdraví neměl být doplněn jeho odstavec 5, který je 

taktéž obsažen mezi odkazy uvedenými ve zmocňovacím ustanovení § 

108 odst. 1 prováděného zákona. 

c) Není nám zřejmé, v jakém smyslu by měl návrh provádět zmocňovací 

ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o  

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., pročež 

doporučujeme předmětnou část úvodní věty návrhu vypustit, anebo 

vysvětlit důvodnost jejího zachování. 

 

 

a) Akceptováno. 

 

 

 

b) Akceptováno. 

 

 

c) Částečně akceptováno. 

Písmeno b) bylo vypuštěno. 

Vyhláška provádí § 19 odst. 1 

písm. a), neboť balená voda se 

považuje za potravinu a 

upravují se zde podmínky pro 

výskyt toxikologicky 

významných látek 

v potravinách (týká se přílohy 

č.1). 

 2. K čl. I bodu 1 (úvodní věta novelizované vyhlášky) 

Doporučujeme tento bod z návrhu vypustit, jelikož novelizování úvodních 

vět prováděcích právních předpisů je nadbytečné. 

Akceptováno. 

 3. K čl. I bodům 4 a 5 (§ 3a a 4) 

Vzhledem k systematice zákona o ochraně veřejného zdraví doporučujeme 

v § 3a upravit monitorovací program a v § 4 upravit posouzení rizik. 

Neakceptováno. 

Změna by narušila strukturu 

vyhlášky a systém odkazů na 

jednotlivé paragrafy. Vyhláška 

nadto nemusí mít stejně 

strukturovaný text jako zákon. 

 4. K čl. I bodu 5 (§ 4) 

Upozorňujeme, že navrhované znění § 4 obsahuje příliš mnoho odstavců, 

pročež jej doporučujeme z hlediska systematického smysluplně (nikoli 

mechanicky) rozdělit do dvou paragrafů po maximálně šesti odstavcích. 

Neakceptováno. 

Text ustanovení spolu úzce 

souvisí a není možné jej 

efektivně rozdělit, aby zůstal 

zachován jeho smysl a 

provázanost. 
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 5. K čl. I bodu 5 (§ 4 odst. 4) 

V poslední větě upozorňujeme na patrně chybný odkaz „podle odstavce 

3“, jelikož v předmětném odstavci není v rozporu s navrhovanou textací 

nikterak upraven „krácený rozbor“. 

Akceptováno jinak. 

Věta byla na základě 

připomínky SMOČR 

vypuštěna. 

 6. K čl. I bodu 6 (§ 5 odst. 1) 

a) Jelikož se v daném ustanovení slova „pitné vody“ vyskytují dvakrát, 

doporučujeme pro zpřesnění novelizačního bodu nahradit slova „pitné 

vody“ slovy „Vzorky pitné vody“. 

b) Upozorňujeme, že shora uvedené ustanovení není obsaženo v rozdílové 

tabulce, ačkoli je v návrhu vykázáno jako transpoziční. Z toho důvodu 

doporučujeme jednoznačně stanovit jeho charakter ve vztahu 

k implementaci práva EU. 

a) Akceptováno. 

 

 

 

 

b) Akceptováno. Ustanovení je 

netranspoziční – důvodem 

označení jako transpoziční byla 

skutečnost, že v novele známe 

již i jiné typy vod než jen 

„voda pitná“. 

 7. K čl. I bodu 10 (§ 7 odst. 2) 

Upozorňujeme, že z užitých formulací „účel vzorkování a)/b)“ není 

zřejmé, o jaké účely se jedná. Doporučujeme proto navrhovanou textaci 

zpřesnit tak, aby byla jednoznačně srozumitelná. 

Akceptováno. Nové znění – 

„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 
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zahrnují odstranění všech 

připojených zařízení a 

dezinfekci kohoutku resp. 

výtokového ventilu, účel 

vzorkování „a“ navíc zahrnuje 

propláchnutí kohoutku před 

odběrem“. 

 8. K čl. I bodu 15 (§ 10 a 11) 

Zrušení těchto paragrafů předkladatel odůvodňuje převedením (i) úpravy 

obsažené v § 10 novelizované vyhlášky do § 4 odst. 4 zákona o ochraně 

veřejného zdraví a (ii) úpravy obsažené v § 11 předmětné vyhlášky do § 4 

odst. 3 téhož zákona. V určených ustanoveních prováděného zákona 

nicméně zrušovanou právní úpravu nenalézáme, pročež doporučujeme její 

zachování ve vyhlášce, anebo uvedení jiného, přiléhavého vysvětlení 

důvodnosti jejího vypuštění. 

Vysvětleno 

Tyto úpravy jsou stanoveny v § 

4 odst. 5 a  7 zákona. 

 9. K čl. I bodům 16 a 17 (přílohy č. 1 a 4 až 6) 

a) Upozorňujeme, že s výjimkou přílohy č. 6 jsou všechny zbývající shora 

uvedené přílohy uvedeny v rozdílové tabulce, ačkoli v návrhu nejsou 

vykázány jako transpoziční. Doporučujeme proto jednoznačně stanovit 

jejich charakter ve vztahu k implementaci práva EU. 

b) U všech těchto příloh je v rozdílové tabulce (v případě přílohy č. 6 i 

v návrhu samém) uvedeno, že provádějí (mj.) směrnici Rady ze dne 3. 

listopadu 1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (98/83/ES). 

Považujeme za nepravděpodobné, že by návrh skutečně teprve nyní 

transponoval 19 let starý předpis EU, pročež doporučujeme, aby 

předkladatel tuto otázku ozřejmil. 

 

a) Akceptováno. 

 

 

 

b) Vysvětleno. 

Návrh zasahuje do transpozice 

uvedené směrnice, proto je 

třeba ji znovu odnotifikovat, 

resp. aktualizovat. Dosud byl 

právní předpis se směrnicí 

slučitelný (což neznamená, že 

byl totožný, protože členské 

státy mohou podle směrnice 

stanovit přísnější či rozšířenější 

požadavky). A slučitelný bude i 

po navržené novele. 
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 10. K čl. I bodu 17 (příloha č. 5 část druhá) 

a) Ve druhém odstavci doporučujeme zpřesnit, zda jsou slovy „podle 

vysvětlivek v tabulce B“ míněny vysvětlivky k tabulce B obsažené v 

příloze č. 1 (na kterou se nedlouho předtím odkazuje), anebo v příloze č. 

5. 

b) V tabulce B je první sloupec v kolonce „Místa sběru“ nadepsán slovy 

„Voda vyrobená“, ačkoli podle odůvodnění má jít o „vodu upravenou“. 

Doporučujeme tento terminologický nesoulad odstranit. 

Akceptováno částečně.  

Upraveno částečně dle 

formulace SMOČR na: 

„Předmětem úplného rozboru 

jsou všechny ukazatele uvedené 

v následující tabulce 

s výjimkou případů, kdy je 

příslušným orgánem ochrany 

veřejného zdraví stanoveno na 

základě zákona jinak.“. 

 

 

b) Akceptováno, bude 

terminologicky sjednoceno na 

„voda upravená“. 

 11. K čl. II bodu 1 

Konstatujeme, že první přechodné ustanovení je nedostatečně určité, a 

tudíž není srozumitelné, co jím chtěl předkladatel vyjádřit a proč. K této 

skutečnosti dále přispívá i to, že se odůvodnění k čl. II návrhu k prvnímu 

přechodnému ustanovení nikterak nevyjadřuje. V konkrétnosti 

považujeme za nesprávně zvolená slova „a schválení“, jelikož podle § 3c 

odst. 6 a 7 zákona o ochraně veřejného zdraví se předkládá ke schválení 

„provozní řád“, nikoli „monitorovací program“ a „posouzení rizik“. 

Taktéž považujeme za sporný přístup odkazovat přímo na prováděný 

zákon, když lze odkázat na příslušná ustanovení novelizované vyhlášky, 

tj. § 3a a 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti předkládaného návrhu. Vzhledem ke shora předestřeným 

nejasnostem doporučujeme první přechodné ustanovení přepracovat a 

doplnit jeho vysvětlení do odůvodnění k návrhu. 

Akceptováno částečně. 

Došlo k přeformulování věty 

následujícím způsobem:  

„Do doby schválení provozního 

řádu, obsahujícího 

monitorovací program a 

posouzení rizik podle zákona č. 

258/2000 Sb., ve znění zákona 

č. 202/2017 Sb.,“. Odkaz na 

zákon je nutné zachovat, neboť 

jeho novela (v souvislosti se 

zákonem o zdravotních 

službách – zákon č. 202/2017 

Sb.) obsahuje přechodné 

ustanovení, které obsahuje 

lhůtu 6 let na schválení 

provozních řádů a z hlediska 
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právní jistoty adresátů je nutné 

vědět, která právní úprava se 

použije v tomto mezidobí. 

 12. K čl. II bodu 2 

U druhého přechodného ustanovení je v odůvodnění sice předestřena 

situace, kterou jím chce předkladatel řešit, avšak nejsme si jisti, zda 

navrhovanou textací skutečně postihl to, co zamýšlel. Po legislativně 

technických úpravách by druhé přechodné ustanovení mohlo znít přibližně 

následovně: „2. Rozhodnutí vydaná přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky orgány ochrany veřejného zdraví, jimiž byly stanoveny podle § 4 

odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro 

konkrétní vodovody limitní hodnoty pro ukazatel uran, nepozbývají dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky platnosti.“. To je ovšem nejspíš dostatečně 

patrné i bez daného přechodného ustanovení, z čehož pak vyplývá otázka 

jeho potřebnosti. Doporučujeme proto, aby předkladatel vyjasnil, jakým 

způsobem chtěl v odůvodnění vymezenou kolizní situaci druhým 

přechodným ustanovením řešit, a podle toho následně upravil normativní 

text. 

Akceptováno. 

Upraveno dle formulace 

navrhovatele. Přechodné 

ustanovení je ve vyhlášce 

obsaženo z důvodu právní 

jistoty adresátů, neboť v praxi 

existuje řada rozhodnutí, která 

mají velmi různorodou 

platnost, řádově až 10 let. 

Z hlediska posouzení rizik 

nesmí dojít k ohrožení zdraví 

lidí z důvodu, že budou 

existovat rozhodnutí s různou 

platností a nebude patrné, která 

jsou platná a která nikoliv. 

MMR 1. K úvodní větě 

Úvodní větu doporučujeme dát do souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády.  

 

 

Akceptováno. 

 

 2. K čl. I bodu 1 

Tento bod doporučujeme vypustit. Vzhledem k tomu, že navrhovaná nová 

zákonná zmocnění jsou uvedena už v úvodní větě návrhu vyhlášky, 

považujeme tento novelizační bod za nadbytečný. 

Akceptováno. 

 3. K čl. I bodu 4 

V úvodní části textu tohoto bodu doporučujeme za slovo „který“ doplnit 

slova „včetně nadpisu“. 

 

Akceptováno. 

 4. K čl. I bodu 5 Neakceptováno. 
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1. Upozorňujeme na to, že § 4 obsahuje velký počet odstavců a je proto 

vhodné rozdělit jej do více paragrafů, příp. z některých odstavců vytvořit 

nové paragrafy. 

Změna by narušila strukturu 

vyhlášky a systém odkazů na 

jednotlivé paragrafy.  

 5. V návětí odstavce 1 doporučujeme slova „tyto činnosti:“ vypustit Akceptováno. 

 6. K příloze č. 4  

Před slovo „Příloha“ doporučujeme uvést uvozovky dole. 

Akceptováno. 

MO 
K Čl. I 

 

V Čl. I doporučujeme vložit nový novelizační bod 4, který zní: 

„V § 3 odst. 1 se poznámka pod čarou č. 6 zrušuje.“.  

 

Odůvodnění: 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. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno jinak.  

Poznámka pod čarou byla 

aktualizována, danou 

problematiku upravuje nyní 

vyhláška č. 422/2016 Sb., o 

radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje. 

 

 

 

 

 
K bodu 5 

V § 4 odst. 4 doporučujeme větu třetí vypustit.  

Odůvodnění: Větu považujeme za matoucí ve vztahu k vyhlášce 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), která stanoví četnost a rozsah provádění 

vzorků vody v procesu úpravy vody.  

 

Tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno.  

§ 4 odst. 4 hovoří o kontrole 

upravené a dodávané vody 

(kterou vyhláška č. 428/2001 

Sb. po novele vyhláškou č. 

448/2017 Sb., ale nikoliv o 

kontrole provozní, např. 

kontrole vody během úpravy 

vody, kterou řeší § 4 odst. 3 a 

vyhláška č. 428/2001 Sb. 

 
K Příloze č. 5 

V tabulce B doporučujeme vypustit ukazatel č. 61 uran.  

Odůvodnění: Jsme toho názoru, že pro zařazení uranu do úplného rozboru 

vzorku pitné vody není důvod. Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační 

ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, stanoví četnost 

Neakceptováno.  

Ukazatel uran je zařazen 

z hlediska chemické toxicity, 

nikoliv z hlediska radioaktivity. 

Nastavené povolené úrovně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8YU8)



systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve 

vodě a tento základní rozbor měří objemovou aktivitu Rn-222 (pokud se 

jedná o vodu z podzemního zdroje), celkovou objemovou aktivitu alfa a 

celkovou objemovou aktivitu beta a pokud tyto základní měřené parametry 

překročí v některém z ukazatelů určitou hodnotu, potom se v návaznosti 

detailně vyšetří další radionuklidy podle výsledku základního rozboru 

(jako např. uran, Ra-226,...).  

 

Tato připomínka je doporučující. 

radioaktivity vody podle 

atomového zákona nejsou dost 

citlivé na kontrolu chemické 

toxicity uranu, která se projeví 

už při nižších koncentracích 

oproti radioaktivitě. 

MD K úvodní větě 

1. V úvodní větě je třeba v souladu s čl. 65 odst. 2 legislativních pravidel 

vlády uvést pouze výčet těch novel zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, kterými bylo uvedené zmocňovací ustanovení 

dotčeno. 

 

Akceptováno. 

 K úvodní větě  

2. Z materiálu není zřejmé, kterými novelizačními body je prováděno 

zmocňovací ustanovení uvedené v § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona  

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučujeme v uvedeném smyslu buď doplnit odůvodnění návrhu 

vyhlášky, nebo upravit znění úvodní věty. 

Částečně akceptováno. 

Písmeno b) bylo vypuštěno. 

Vyhláška provádí § 19 odst. 1 

písm. a), neboť balená voda se 

považuje za potravinu a 

upravují se zde podmínky pro 

výskyt toxikologicky 

významných látek 

v potravinách (týká se přílohy 

č.1). 

 K bodu 5 - 1. Upozorňujeme, že podle čl. 39 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády by v paragrafu nemělo být obsaženo více jak šest odstavců. 

Doporučujeme proto v zájmu přehlednosti zvážit rozdělení úpravy 

obsažené v § 4 do dvou paragrafů. 

Neakceptováno. 

Změna by narušila strukturu 

vyhlášky a systém odkazů na 

jednotlivé paragrafy.  

 

 K bodu 5  - 2. Doporučujeme legislativně technicky nevhodný dovětek 

v odstavci 1 uvést jako samostatný odstavec. 

Neakceptováno.  

Souvisí s odstavcem 1 a nelze 
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oddělit. 

 K bodu 5  - 3. Poslední větu v odstavci 3 považujeme za nadbytečnou  

a doporučujeme její vypuštění. 

Neakceptováno. Pokud by 

zmínka chyběla, řada 

provozovatelů by si myslela, že 

musí tyto výsledky také zasílat 

OOVZ. 

 K bodu 5 - 4. Není zřejmý odkaz na krácený rozbor podle odstavce 3 

uvedený v poslední větě odstavce 4. Odstavec 3 zavádí pouze legislativní 

zkratku provozní rozbor, aniž by jakkoliv upravoval, co se rozumí 

kráceným rozborem. Uvedenou problematiku patrně řeší odstavec 5. 

Doporučujeme poslední větu odstavce 4 odpovídajícím způsobem 

reformulovat, případně ji v upraveném znění uvést přímo v odstavci 5. 

Akceptováno jinak.  

Věta byla na základě 

připomínky SMOČR 

vypuštěna. 

 K bodu 10 - Upozorňujeme, že odkazuje-li se na technickou normu v 

právním předpisu formou výlučného odkazu, je třeba v souladu s čl. 45a 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády tuto skutečnost odůvodnit 

v odůvodnění návrhu. Zároveň je nutné stanovit způsob, jakým bude 

technická norma zpřístupněna veřejnosti (např. nahlédnutím v sídle 

ministerstva). Doporučujeme materiál doplnit v souladu s uvedenými 

požadavky Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Doplněno odůvodnění. 

 K bodu 18 - Slovo „vkládá“ v textu novelizačního bodu doporučujeme 

nahradit slovem „doplňuje“. 

Akceptováno. 

MF  

Připomínka zásadní  
 
1. Požadujeme doplnit vyčíslení dopadů na státní rozpočet a způsob jejich krytí 

do důvodové zprávy a RIA přímo k tomuto návrhu vyhlášky. 

Upozorňujeme, že jsme v dopise ze dne 15. 12. 2016 vyjádřili v rámci MPŘ 

k návrhu zákona č. 258/2000 Sb., zásadní nesouhlas s požadovaným 

navýšením počtu míst a prostředků na platy z důvodu dlouhodobě 

neobsazených míst v kapitole Ministerstva zdravotnictví.    

 

 

 

Akceptováno. 

Agenda bude vykonávána 

v rámci stávajících  

personálních kapacit bez 

potřeby  navýšení kapitoly MZ. 

 1. V úvodní větě vložit slovo „č.“ před slova „189/2006“, vložit zkratku 

„Sb.“ za slova „189/2006“, vypustit pro nadbytečnost legislativní zkratku 

„(dále jen „zákon“)“, text „§ 4 odst.  1, 2, 3, 4 a 8“ nahradit textem „§ 4 

Akceptováno jinak.  

Úvodní věta byla upravena dle 

připomínky MPSV. 
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odst. 1 až 4 a 8“ a doplnit za něj slovo „tohoto“. 

 2. K bodu 5  

Doporučujeme v odstavci 1 text za písmenem e) označit jako odstavec 2 a 

následující odstavce přečíslovat. 

V odstavci 6 písmena a) až d) označit poloviční kulatou závorkou.  

Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by dle Čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády nemělo být více jak 6 

Částečně akceptováno 

(přečíslováno a upraveny 

závorky). Ohledně nadměrného 

počtu odstavců uvádíme, že 

text ustanovení spolu úzce 

souvisí a není možné jej 

efektivně rozdělit, aby zůstal 

zachován jeho smysl a 

provázanost. 

 1. K Čl. II, bod 2. 

Podle našeho názoru není vhodné u rozhodnutí hovořit o jeho „znění 

platném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“. Doporučujeme text 

upravit v tom smyslu, že zde uvedená rozhodnutí zůstávají v platnosti i po 

nabytí účinnosti navrhované vyhlášky až do dne, který je v nich stanoven. 

Akceptováno jinak - upraveno 

dle připomínky MPSV. 

ÚV - KOM Předkladatel na několika místech na str. 27 až 29 odůvodnění návrhu mluví 

o „směrnici č. 2015/1787…“ nebo o „Evropské směrnici č. 2015/1787…“. 

Požadujeme upravit na „směrnici Komise (EU) 2015/1787…“. Na str. 29 

odůvodnění rovněž požadujeme opravit slova „směrnicí č. 98/83/ES“ na 

„směrnicí 98/83/ES“. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 Dále, v části zabývající se zhodnocením slučitelnosti navrhované právní 

úpravy s právem Evropské unie (tj. bod 5 odůvodnění), v prvním odstavci, 

vyjmenovává předkladatel dvě směrnice (směrnici 98/83/ES a směrnici 

2015/1787). V druhém až čtvrtém odstavci pak mluví o „uvedené směrnici“ 

resp. o „směrnici“ (bez bližšího určení), aniž by bylo na první pohled jasné, 

o které ze dvou směrnic z prvního odstavce mluví. V této souvislosti dále 

uvádíme, že na uvedených místech na str. 29 odůvodnění je vhodnější 

použít formulace, které by mluvily o změnách přílohy II (pokud jde o části 

A a C resp. B a D) a přílohy III směrnice 98/83/ES provedených směrnicí 

Komise (EU) 2015/1787, než formulace, které použil předkladatel: 

„(N)ěkteré části směrnice, tj. příloha II – části A a C, přináší…“ a 

„(N)ěkteré části směrnice, tj. části B a D, příloha III, týkající se…“.  Navíc, 

Akceptováno. 
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předkladatel neuvádí nejen to, že se má na mysli směrnici 98/83/ES, ale ani 

potřebný dovětek „ve znění směrnice 2015/1787. Požadujeme upravit. 

 Rovněž uvádíme, že předkladatel se v odůvodnění vyjádřil pouze 

ke slučitelnosti se směrnicí 98/83/ES, směrnicí 2015/1787 a s obecnými 

zásadami práva EU. Nekonstatoval tak slučitelnost se všemi „částmi“ práva 

EU. Je proto žádoucí doplnit do návrhu např. větu: „Návrh je v souladu 

s právem Evropské unie“. 

Akceptováno. 

 Dále uvádíme, že předkladatel vykázal v rozdílové tabulce (dále jen „RT“) 

změnu přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. jako transpoziční vůči příloze 

I směrnice 98/83/ES. Postrádáme však splnění povinnosti podtrhnout 

implementační text v bodovém znění návrhu (pokud jde o text mimo 

tabulky) a označit takové místo celexovým číslem. 

Akceptováno. 

 Předkladatel dále vykazuje nově navrhovaný § 4 odst. 9 jako implementační 

vůči bodu 8 preambule směrnice 2015/1787. V uvedeném bodě preambule 

se konstatuje, že na vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů za účelem 

prodeje se vztahují nařízení č. 178/2002, nařízení č. 852/2004 a 

č. 882/2004, a že příloha II směrnice 98/83/ES se na uvedené výrobky již de 

facto nevztahuje. S ohledem na výše uvedené konstatujeme, že § 4 odst. 9 

není možné vykazovat jako implementační vůči žádnému ustanovení 

směrnice 2015/1787. Máme rovněž za to, že jej není nutno vykazovat ani 

jako implementační vůči některému ze shora uvedených nařízení. 

Akceptováno. 

 Dále požadujeme vysvětlit spojitost mezi nově navrhovaným § 4 odst. 6 a 

ustanovením Přílohy II částí B odst. 1 směrnice 98/83/ES ve znění směrnice 

2015/1787 (které je u § 4 odst. 6 vykázáno v RT). Máme za to, že uvedená 

ustanovení jsou obsahově mimoběžná. Zatímco nově navrhovaný § 4 odst. 

6 stanoví případy, kdy se provádí odběry a rozbory mimo četnost uvedenou 

v odst. 4 a 5, v RT vykázané transponované ustanovení Přílohy II části B 

odst. 1 směrnice 98/83/ES ve znění směrnice 2015/1787 upravuje to, které 

ukazatele je nutno brát v potaz, a stanoví, že se mají při výběru ukazatelů, 

které je vhodné monitorovat, vzít v úvahu místní podmínky každého 

systému zásobování vodou. 

Vysvětleno. 

§ 4 odst. 6 není transpoziční. 

Požadavek Přílohy II části B 

odst. 1 směrnice 98/83/ES ve 

znění směrnice 2015/1787 je 

zohledněn v zákoně č. 

258/2000 Sb., v § 4 odst. 5 

(výskyt jiných látek či 

organismů neupravených 

vyhláškou). Nově navrhovaný 

§ 4 odst. 6 skutečně stanoví 
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případy, kdy se provádí odběry 

a rozbory mimo četnost 

uvedenou v odst. 4 a 5.). 

 Stran dalších nedostatků ve výkaznictví rovněž uvádíme, že postrádáme, 

pokud jde o změny přílohy č. 4 a přílohy č. 5, podtržení implementační 

úpravy (srov. RT) a její označení celexovým číslem. 

Máme rovněž za to, že z RT je u příloh č. 4 a č. 5 nutné z příslušného 

sloupce vypustit celex směrnice 98/83/ES. Text ustanovení práva EU na 

pravé straně RT, vykázaný vůči přílohám č. 4 a č. 5, vyplývá vždy v celém 

rozsahu ze směrnice 2015/1787. Naopak, v případě přílohy č. 6 požadujeme 

do RT doplnit jednak ustanovení Přílohy II odst. 2 písm. a) a b) směrnice 

2015/1787 a jednak čl. 7 odst. 5 směrnice 98/83/ES, týkající se možnosti 

stanovení alternativních metod (za novelizačním bodem 17 proto 

požadujeme celex směrnice 98/83/ES ponechat).  

Nadto požadujeme vysvětlit, proč je v příloze č. 6 podtržen bod 2 (postup u 

atypické mykobakterie). Máme za to, že dotčená úprava není transpoziční. 

Akceptováno. 

 Dále považujeme za nutné v RT odlišit, kdy se v sloupci „Ustanovení“ na 

pravé straně RT myslí Příloha II směrnice 98/83/ES ve znění Přílohy I 

směrnice 2015/1787 a kdy Příloha II směrnice 2015/1787. 

Akceptováno. 

 Pokud jde o srovnávací tabulku ke směrnici 98/83/ES, požadujeme 

neuvádět ID návrhu v řádcích, kde jsou uvedeny tab. B1 a tab. B2 přílohy 

II. Tyto části směrnice 98/83/ES byly zcela nahrazeny úpravou obsaženou 

ve směrnici 2015/1787. 

Akceptováno. 

 Dále, ze srovnávací tabulky ke směrnici 2015/1787 vyplývá, že ustanovení 

přílohy I směrnice 2015/1787 přinášející nové ustanovení přílohy II části D 

odst. 3 směrnice 98/83/ES bude transponováno pouze předkládaným 

návrhem. Požadujeme proto vysvětlit, kam bude transponován požadavek, 

aby vzorkování v rozvodné síti … bylo v souladu normou ISO 5667-5. 

Akceptováno. Citovaná norma 

(ČSN ISO 5667-5) změnila v 

roce 2008 název i obsah. MZ se 

na starou verzi dnes odkazuje v 

poznámce pod čarou (č. 8) k § 

7 odst. 1. MZ navrhuje její 

název v poznámce aktualizovat 

a tím bude jednak jasné, že se 

podle ní má postupovat, jednak 
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z jejího názvu (Návod pro 

odběr vzorků pitné vody z 

úpraven vody a z vodovodních 

sítí) bude patrné, že se vztahuje 

na vzorkování v rozvodné síti. 

 Obdobně požadujeme vysvětlit, kam bude transponována příloha II odst. 2 

písm. b) směrnice 2015/1787 (podle srovnávací tabulky má být 

předkládaným návrhem transponováno, v RT vykázáno není). 

Akceptováno. 

 Pro úplnost upozorňujeme, že u srovnávací tabulky pro směrnici 98/83/ES 

je použit překlad směrnice, který neodpovídá českému znění směrnice 

publikovanému v Úředním věstníku Evropské unie. 

Akceptováno. 

 K návrhu obecně:  

Je nutné doplnit do návrhu nový novelizační bod a doplněním názvu 

směrnice Komise (EU) 2015/1787 do poznámky pod čarou č. 1 vyhlášky č 

252/2004 Sb. splnit referenční povinnost vyplývající z čl. 2 odst. 1 druhého 

pododstavce uvedené směrnice. V této souvislosti je v poznámce pod čarou 

č. 1 rovněž žádoucí uvést název směrnice 98/83/ES do souladu s jejím 

názvem podle Úředního věstníku EU. Taktéž je žádoucí upravit text § 1 

uvedené vyhlášky v souladu s čl. 48 odst. 3 LPV 

. 

Akceptováno. 

 K bodu 17 návrhu (Příloha č. 4): 

Máme za to, že v souladu s přílohou II částí B bodem 3 směrnice 98/83/ES 

ve znění směrnice 2015/1787 by v tabulce v příloze č. 4 k vyhlášce místo 

slov „10+1 na každých 25 000 m3/den“ mělo být uvedeno „12+1 na 

každých 25 000 m3/den“. Požadujeme upravit. 

Akceptováno. 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje na skutečnost, že lhůta pro 

transpozici směrnice Komise (EU) č. 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, uplynula 27. října 2017.  

 

Z uvedeného důvodu Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje 

maximálně urychlit proces přijetí navrhované novely vyhlášky, a splnit tak 

Vzato na vědomí. 
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transpoziční povinnost co nejdříve, aby se předešlo případnému zahájení 

řízení proti České republice o porušení unijního práva dle čl. 258 SFEU 

(tzv. nenotifikační řízení). 

MZE Doporučující připomínky: 

1. Vyhláška má být vydána mj. podle § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. Tato 

zmocňovací ustanovení však platí ve znění zákona č. 139/2014 Sb. Podle 

§ 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. Ministerstvo zdravotnictví 

stanoví u stávajících druhů potravin vyhláškou podmínky pro výskyt 

toxikologicky významných látek v potravinách a dále potraviny, 

popřípadě skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat. 

Podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. Ministerstvo 

zdravotnictví stanoví u stávajících druhů potravin vyhláškou potraviny, 

které lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením, 

podmínky ozařování, druhy záření a nejvyšší přípustné dávky záření a 

způsob označení na obalu, že potravina byla ozářena. Zákon č. 110/1997 

Sb. se přitom nevztahuje na pitnou vodu (viz jeho § 1 odst. 2). 

Navrhovaná vyhláška tak nenaplňuje ani jedno z uvedených zákonných 

zmocnění. Doporučujeme upravit úvodní větu a Čl. I bod 1. 

 

Částečně akceptováno. 

Písmeno b) bylo vypuštěno. 

Vyhláška provádí § 19 odst. 1 

písm. a), neboť balená voda se 

považuje za potravinu a 

upravují se zde podmínky pro 

výskyt toxikologicky 

významných látek 

v potravinách (týká se přílohy 

č.1). Jakostní parametry jsou 

stanoveny přílohou č. 1 

vyhlášky č. 252/2004 Sb. – na 

ni odkazuje § 19 zákona o 

potravinách. 

 

 

 2. Podle § 2 písm. k) se pro účely této vyhlášky upravenou vodou rozumí 

„voda prošlá technologickými procesy k dosažení požadované jakosti 

pitné vody“. Doporučujeme vysvětlit alespoň v odůvodnění, zda je 

„upravená voda“ v tomto smyslu totožný pojem jako „voda určená k 

lidské spotřebě“ ve smyslu směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 

k lidské spotřebě. 

Akceptováno. Do odůvodnění 

bylo doplněno, že upravená 

voda se již považuje za pitnou 

vodu, resp. za vodu určenou 

k lidské spotřebě v dikci 

směrnice Rady 98/83/ES. 

 3. § 7 odst. 2 navrhujeme doplnit tak, že bude znít: „(2) 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), tj. 

v kohoutku, jedná-li se o odběr u spotřebitele, nebo podle účelu 

vzorkování a), tj. v rozvodném potrubí, jedná-li se o odběr na výstupu z 

Akceptováno jinak. 

Nové znění – „Odběr vzorků 

pitné vody pro stanovení 

mikrobiologických ukazatelů se 

provádí podle tabulky 1 ČSN 

EN ISO 19458 (757801) Jakost 
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úpravny nebo v rámci distribuční sítě zejména z vodojemů a hydrantů.“. 

Odůvodnění: Navrhujeme doplnění konkrétního účelu vzorkování z 

citované normy ISO pro lepší srozumitelnost textu. 

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“. 

 4. V příloze č. 1, tabulka B, poznámce 19 je dvakrát uvedeno číslo 

poznámky „19“. 

Akceptováno - opraveno. 

 5. V příloze č. 6, oddíl A - Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody 

rozboru - požadavky na Clostridium perfringens navrhujeme doplnit 

zkratku ČSN: „ČSN EN ISO 14189“. Odůvodnění: Od března 2017 je 

předmětná norma zahrnuta v systému ČSN technických norem. 

Akceptováno - doplněno. 

 6. V příloze č. 7 první odstavec navrhujeme doplnění slova „pouze“, tak, 

že bude znít: „(…) Za nepřijatelná se považují rizika vysoká a střední; v 

případě velkých vodárenských systémů a velkého počtu identifikovaných 

rizik se za nepřijatelná považují pouze ta střední rizika, která by měla 

velké následky. Uvedený postup se použije pro vypracování, přezkoumání 

i aktualizaci posouzení rizik.“. Odůvodnění: Pokud má mít doplňované 

ustanovení daný smysl a pokud se obecně střední rizika považují za 

nepřijatelná, pak toto doplnění zvýší srozumitelnost daného požadavku 

pro případ velkých vodárenských systémů a velkého počtu 

identifikovaných rizik. 

Akceptováno. 

 7. V příloze č. 7, druhém odstavci navrhujeme zvážit upřesnění tak, že 

dané ustanovení bude znít: „(…) V případě více provozovatelů 

skupinového vodovodu se posouzení rizik vypracovávají takovým 

způsobem, aby na sebe posouzení rizik jednotlivých částí systému 

obsahově i časově pokud možno navazovala., nevylučují-li to objektivní 

Akceptováno. 
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okolnosti.“. Odůvodnění: Navrhujeme zvážit, zda se nemá jednat o 

výjimečnou situaci, která skutečně odůvodňuje, že v systému hodnocení 

rizik bude obsažen krok, při kterém nebude nebezpeční nijak 

ovládáno/kontrolováno. 

 8. Dále navrhujeme aktualizovat: 

Poznámka pod čarou č. 3: 

 - vyhláška č. 292/1997 Sb. byla nahrazena vyhláškou č. 275/2004 Sb. 

Poznámka pod čarou č. 6: 

 - vyhláška č. 307/2002 Sb. byla zrušena zákonem č. 263/2016 Sb.  

Poznámka pod čarou č. 9: 

- § 2 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb. je v současné době obsažen v § 2 

odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., 

- § 2 písm. a) vyhlášky č. 137/2004 Sb. - toto ustanovení bylo zrušeno (i s 

ohledem na existenci definice potravinářského podniku v čl. 3 odst. 2 

nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 

potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin) 

Akceptováno. 

 

SMOČR 
Zásadní připomínky 

1) § 2 Vymezení pojmů i) surovou vodou – voda odebraná z povrchových 

nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou. 

Svaz požaduje ve vymezení termínu respektovat ČSN 75 0150 - Vodní 

hospodářství - Terminologie vodárenství - 3.1.15 voda surová – voda 

odebraná z vodního zdroje, určená k úpravě pro zlepšení její jakosti. 

 

 

 

Neakceptováno. Definice 

vychází z § 21 odst. 1 

 vyhlášky č. 428/2001, 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).  

 
2) § 2 Vymezení pojmů k) upravenou vodou – voda prošlá 

technologickými procesy k dosažení požadované jakosti pitné vody, 

Svaz požaduje respektovat ČSN 75 0150 - Vodní hospodářství – 

Neakceptováno.  

Definice ve vyhlášce je 

přesnější a pro účely vyhlášky 

vhodnější než definice v 
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Terminologie vodárenství - 3.1.16 voda upravená – voda po úpravě na 

požadovanou jakost. 

normě. Na definicích surové a 

upravené vody se shodla 

pracovní skupina složená ze 

zástupců MZ, MZe, SZÚ a 

provozovatelů vodovodů. Bude 

podán podnět Hydroprojektu 

(Sweco) na úpravu definice v 

normě v ČSN 750150, až bude 

přikročeno k její aktualizaci. 

Definice v normě není závazná. 

Směrnice 1787/2015 říká, že to 

členský stát může udělat např. 

podle vzoru ČSN EN 15975-2, 

ale nenařizuje, že to tak musí 

být. MZ použilo vlastní 

definice, které nejsou v rozporu 

touto normou. 

 
3) § 2 Vymezení pojmů 

l) nebezpečím – jakýkoli biologický, chemický, fyzikální nebo radiologický 

činitel ve vodě nebo stav vody, který může ohrozit zdraví odběratelů nebo 

spotřebitelů vody nebo způsobit organoleptické závady vody; nebezpečím 

se dále rozumí také omezení nebo úplné přerušení dodávky vody 

odběratelům, 

m) kontrolním opatřením – jakákoli činnost, která se může použít pro 

předcházení nebezpečí, která nelze žádným opatřením zcela vyloučit, nebo 

která s ním související riziko snižuje na přijatelnou úroveň. 

n) nápravným opatřením – jakákoliv činnost, pomocí které lze nebezpečí 

zcela odstranit nebo podstatně zmírnit.   

V souladu s obecnými principy rizikové analýzy požaduje Svaz v novele 

vyhlášky doplnit pojem „riziko“, se kterým se dále pracuje nejen v této 

 

Neakceptováno. Existuje řada 

definicí, ne zcela shodných, 

které vznikly v průběhu 

nekoordinovaného vývoje 

rizikové analýzy v různých 

technických oborech, včetně 

vodárenství. 

Ve vyhlášce navrhované 

definice odrážejí povahu 

předmětu definice mnohem 

lépe (přesněji a výstižněji) než 

definice v ČSN EN 15975-2. 

Vyhláška za nebezpečí navíc 

nepovažuje jen dopad na 
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vyhlášce (např. viz § 3a) a také v návrhu novely vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

(např. viz § 11) apod.  

Nadto jsou tyto definice v bodech l), m), n) nepřesné, a proto Svaz 

požaduje veškeré názvosloví upravit do souladu s ČSN EN 15975-2 (ČSN 

75 5030) Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a 

krizový management – Část 2: Management rizik – viz např. 

2.2 

nebezpečí; ohrožení (hazard) 

biologický, chemický, fyzikální nebo radiologický činitel ve vodě 

nebo stav vody, s potenciálem možného poškození lidského zdraví 

2.3 

nebezpečná událost (hazardous event) 

událost, která nebezpečí způsobuje nebo způsobuje selhání bariéry 

určené k odstranění existujícího nebezpečí ze systému zásobování 

pitnou vodou 

2.4 

nápravné opatření (corrective action) 

činnost pro odstranění případu neshody (neplnění provozních cílů) a 

pro zamezení opakování této neshody 

2.5 

opatření pro omezení rizika; opatření pro kontrolu rizika (risk 

control measure) 

jakákoliv činnost nebo aktivita, která se může použít pro předcházení 

nebo odstranění nebezpečí nebo která jej sníží na přijatelnou úroveň 

2.6 

riziko (risk) 

nezávadnost vody, ale i dopad 

na senzorickou přijatelnost pro 

spotřebitele a samotnou 

dodávku vody. 

Pojem riziko považujeme za 

natolik obecně známý, že 

nevidíme důvod k jeho 

specifické definici. Ta by 

mohla být pro někoho možná i 

matoucí (příklad možné 

definice: „Riziko je 

pravděpodobnost, se kterou 

skutečně dojde za 

definovaných podmínek 

expozice k projevu 

nepříznivého účinku.“) 
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kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečných událostí a 

závažnosti jejich následků, jestliže se toto nebezpečí vyskytne v 

systému zásobování pitnou vodou 

 

 
4) § 3, odst. 1: U surových nebo pitných vod, u kterých je při úpravě 

uměle snižován obsah vápníku nebo hořčíku, nesmí být po úpravě obsah 

hořčíku nižší než 10 mg/l a obsah vápníku nižší než 30 mg/l. 

Tento limit je ve vyhlášce uveden 2 x – jednou v tomto paragrafu a 

následně v příloze č. 1, ukazatele č. 28 a 62 (hořčík a vápník). Svaz 

požaduje vyřadit z paragrafu 3 a ponechat jen v příloze č. 1. Požadujeme 

k ukazatelům doplnit poznámku platnosti DH a MH. 

Akceptováno částečně: 

a) Nová úprava odstraní 

poznámku č. 14 ze tří míst – u 

DH ukazatelů č. 28, 62 a 63. 

Zůstane jen u MH ukazatelů 28 

a 62, kde má své opodstatnění.  

Komentář k vysvětlivce 14 

(dříve 16) u vápníku, hořčíku a 

tvrdosti (Příloha 1). U vápníku 

a hořčíku jsou (a budou) vždy 

dvě limitní hodnoty: a) mezní 

(jako minimální hodnota, když 

se voda změkčuje); b) 

doporučená hodnota (určité 

rozmezí hodnot). Dosud byly u 

každého ukazatele obě tyto dvě 

limitní hodnoty (MH, DP) v 

jednom poli tabulky pod sebou 

a vysvětlivka (ve vedlejším 

poli) se vztahovala k oběma 

limitním hodnotám, i když 

správně patřila jen k té mezní 

hodnotě. Proto se nyní nově u 

vápníku i hořčíku jedno pole 

tabulky rozdělí ve dvě, aby se 

oba typy limitní hodnoty 

oddělily, a vysvětlivka bude 
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uvedena jen u mezní hodnoty, 

ale ne u doporučené hodnoty. U 

tvrdosti (suma vápníku a 

hořčíku), kde je jen doporučené 

hodnota, žádná vysvětlivka 

nově uvedena nebude; 

b) Ustanovení v § 3 vysvětluje, 

že v tomto výjimečném případě 

znamená mezní hodnota nikoliv 

maximální hodnotu (jako ve 

všech ostatních případech ve 

vyhlášce), ale minimální 

požadovanou hodnotu. 

 
5) § 4, odst. 2: „Součástí údaje o zdroji v provozním řádu je i zařazení 

surové vody do příslušné kategorie podle právního předpisu upravujícího 

kategorie surové vody.“ 

Kategorizace se přepočítává každý rok a posílá se na příslušné odbory 

životního prostředí a s.p. Povodí. Není definován postup, pokud 

kategorizace vyjde za rok jinak, proto Svaz požaduje upravit např. „Změna 

kategorie surové vody je důvodem pro změnu provozního řádu.“ 

Neakceptováno. To, že se 

změní kategorie surové vody, 

ještě nutně neznamená, že se 

změní související rizika (je-li 

technologie dostatečně 

robustní) a že je nutné měnit 

provozní řád. Pokud by ale 

změna kvality surové vody 

vyžadovala změnu technologie 

úpravy nebo jiné opatření, pak 

je samozřejmě změna 

posouzení rizik a provozního 

řádu nutná – ale to již vyplývá 

ze stávajícího znění. 

 
6) § 4, odst. 2 

Svaz požaduje doplnit na konec odstavce novou větu:  

„Pro hodnocení kvality surové vody v rámci posouzení rizik se využijí 

Akceptováno částečně 

(navržená věta, ale bez 

bezplatného poskytnutí). 

Požadavek je oprávněný, ale 

zde se ukládá povinnost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8YU8)



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, které jsou 

zpracovateli poskytovány bezplatně.“  

Odůvodnění:  

Toto ustanovení, které je obsaženo ve směrnici 2015/1787 (příloha I, část 

C: Posouzení rizik zohlední výsledky monitorovacích programů 

zavedených podle čl. 7 odst. 1. druhého pododstavce a článku 8 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES pro vodní útvary určené podle 

čl. 7 odst. 1, které poskytují průměrně více než 100 m3 vody za den, a to v 

souladu s přílohou V uvedené směrnice.), není do české legislativy 

návrhem vyhlášky nijak transponováno. 

(bezplatné předání), která 

nevyplývá ze zákona (č. 

258/2000 Sb.). Tuto věc by měl 

řešit vodní zákon. 

MZ se snaží přístup k těmto 

datům vyřešit apelací na MZe a 

MŽP. Z podnětu hlavního 

hygienika z listopadu 2017 

sestavil náměstek pro řízení 

sekce vodního hospodářství 

MZe Ing. Kendík pracovní 

skupinu, která se zabývá 

shromažďováním a lepším 

využíváním dat o surové vodě, 

a ve svém dopise ze dne 

13.12.2017 přislíbil, že zajistí, 

aby provozovatelé měli přístup 

k datům o kvalitě surové vody 

pořizovanými v rámci státního 

monitorování kvality 

povrchových a podzemních 

vod. 

 
7) § 4 odst. 5, písm. d)  

Svaz upozorňuje, že na začátku vypadlo písmeno „p“. Proto 

požadujeme doplnit „d) po opravě vodovodu…“. 

Akceptováno. 

 
8) § 4 odst. 6  

Mimo četnost uvedenou v odstavci 4 a 5 se odběry a rozbory vzorků 

pitné vody provádějí: 

a) z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu; za novou 

část vodovodu se nepovažují armatury a s nimi bezprostředně 

Akceptováno následujícím 

způsobem: 

z nové části vodovodu, která 

má být uvedena do provozu; za 

novou část vodovodu se 

nepovažují armatury a s nimi 
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související části potrubí do délky 10 m, výměna části potrubí do délky 

10 m nebo propojení starého a nového potrubí do stejné délky, 

Svaz požaduje upravit normativní délku minimálně na 20 m, neboť 

vodovodní trouby jsou běžně využívány i v délce 12 m, což by znamenalo 

už při výměně této jedné trouby postupovat jako u nového vodovodu. 

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, 

 
9) § 4 odst. 8  

Svaz požaduje ponechat pouze větu: „V případě uvedení nového 

zdroje, u něhož je nutná úprava surové vody (jiná než dezinfekce), 

z důvodu prokázání, že navrženou technologií budou dosaženy 

parametry pitné vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., provést 

rozbor upravené vody souběžně s rozborem surové vody, a to před 

dodáním vody do spotřebiště, rozbory nesmějí být starší než 30 dnů.“ 

Odůvodnění:  

Podmínky zařazení surové vody do kategorií řeší § 22 novely vyhlášky č. 

428/2001 Sb. Do vyhlášky č. 252/2004 Sb. údaje o termínech provedení 

rozborů surové vody nepatří. 

Akceptováno jinak. Nové 

znění: 

„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 
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laboratoři, která je držitelem 

osvědčení o akreditaci, 

držitelem osvědčení o správné 

činnosti laboratoře nebo 

držitelem autorizace a nesmějí 

být starší než 6 měsíců.“. 

 
10) Poznámka č. 14 „Platí jako minimální hodnota v případě uvedeném v 

§ 3 odst. 1. Pro všechny vody platí, že cílem je dosažení doporučené 

hodnoty.“  

Tato poznámka má nedostatečnou informativní hodnotu a je nelogicky 

přiřazena k oběma limitům u každého z obou ukazatelů. Svaz proto 

požaduje poznámku odstranit 

Akceptováno. Nová úprava 

odstraní poznámku č. 14 ze tří 

míst – u DH ukazatelů č. 28, 62 

a 63. Zůstane jen u MH 

ukazatelů 28 a 62, kde má své 

opodstatnění.  

U vápníku a hořčíku jsou (a 

budou) vždy dvě limitní 

hodnoty: a) mezní (jako 

minimální hodnota, když se 

voda změkčuje); b) doporučená 

hodnota (určité rozmezí 

hodnot). Dosud byly u každého 

ukazatele obě tyto dvě limitní 

hodnoty (MH, DP) v jednom 

poli tabulky pod sebou a 

vysvětlivka (ve vedlejším poli) 

se vztahovala k oběma limitním 

hodnotám, i když správně 

patřila jen k té mezní hodnotě. 

Proto se nyní nově u vápníku i 

hořčíku jedno pole tabulky 

rozdělí ve dvě, aby se oba typy 

limitní hodnoty oddělily, a 

vysvětlivka bude uvedena jen u 

mezní hodnoty, ale ne u 
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doporučené hodnoty. U tvrdosti 

(suma vápníku a hořčíku), kde 

je jen doporučené hodnota, 

žádná vysvětlivka nově 

uvedena nebude. 

 
11) Příloha č. 1, vysvětlivka č. 16  

Upozorňujeme, že chybí typ limitu pro uvedenou součtovou hodnotu. 

Svaz požaduje upravit doplněním „MH či NMH pro součet koncentrací 

chlorečnanů a chloritanů je 200 µg/l“. 

Akceptováno. Bude doplněno 

následovně: „Součet 

koncentrací chlorečnanů a 

chloritanů (nejvyšší mezní 

hodnota) je 200 µg/l.“ 

 

 
12) Příloha č. 1, tabulka část B: Fyzikální, chemické a organoleptické 

ukazatele 

Svaz požaduje upravit symboly pro parametry č. 21 bromičnany a č. 24 

dusičnany takto: „BrO3
- NO2

-“ u volného chloru je nutné doplnit chybějící 

symbol (Cl2). U řady symbolů chybí značka mocenství (oxidační číslo). 

Akceptováno. 

 
13) Příloha č. 1 Tabulka B a Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. 

Upozorňujeme na nesprávné označení 3. sloupce tabulky názvem 

„symbol“. Sloupec obsahuje chemické značky a zkratky, z tohoto důvodu 

Svaz požaduje dle platných norem řady ČSN ISO 80 000 označit „značka 

či zkratka“. 

Akceptováno. U přílohy č. 1 

tabulky B a u v tabulce Přílohy 

č. 2 bude pojem „symbol“ 

v záhlaví tabulky změněn na 

pojem „zkratka“. 

 
14) Příloha č. 1 Tabulka B – vysvětlivka 31, Příloha č. 2 - vysvětlivka 13, 

Příloha č. 3 - vysvětlivky 7. 

U parametru „zákal“ požaduje Svaz změnit jednotku na NTU a referenční 

metodu uvést pouze ČSN EN ISO 7027-1. Pro nízké hodnoty zákalu 

stanovované v pitné vodě je vhodná pouze nefelometrická metoda, 

turbidimetrická metoda je vhodná pro vyšší hodnoty zákalu, viz ČSN EN 

ISO 7027-1:2017. 

Akceptováno.  

Jednotka a vysvětlivka pro 

ukazatel zákal bude i v 

přílohách 2 a 3 upravena 

následovně: 

Příloha 2 – nová: 

 Jednotka k ukazateli „zákal“ v 

tabulce: ZF(n)   
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Vysvětlivka 13: Ke stanovení 

zákalu se použije 

nefelometrická metoda. 

Příloha 3 – nová: 

Jednotka k ukazateli „zákal“ v 

tabulce: ZF(n)   

Vysvětlivka 7. Ke stanovení 

zákalu se použije 

nefelometrická metoda. 

 
15) Příloha 1, tabulka část B: Fyzikální, chemické a organoleptické 

ukazatele  

U ukazatelů č. 28, 62 a 63 nemá být vysvětlivka 14 u doporučených 

hodnot, ale pouze u mezních hodnot. 

Odůvodnění: 

Vysvětlivka se vztahuje jen k mezní hodnotě, ne doporučené. 

Akceptováno. 

 
16) Příloha 1 

U vysvětlivky č. 4 je na začátku třetí věty špatný výraz (masový). Svaz 

požaduje opravit na „masivní“ nebo „vysoký“. 

Akceptováno. 

 
17) Příloha 1 

U vysvětlivky č. 26 Svaz požaduje na konec poslední věty doplnit slova 

„…a jejich metabolitů“. 

Akceptováno. 

 
18) Příloha č. 4 

Koncepci tabulky, která je v podstatě převzatá beze změny z platné 

vyhlášky, považuje Svaz za nešťastnou. Nejpřesnější údaj, který má 

provozovatel k dispozici, je voda vyrobená a voda fakturovaná (dodaná). 

Údaje o počtu zásobovaných obyvatel jsou v naší společnosti 

Neakceptováno. Tabulka 

vyplývá ze směrnice EU a my 

ji nemůžeme měnit – na druhou 

stranu, provozovatel má už 

dnes možnost použít ten 

ukazatel (objem vyrobené 

vody, počet obyvatel), který mu 
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dopočítávány na základě údajů ČSÚ a jsou z principu (způsob získávání 

údajů) zatíženy výrazně větší chybou. Z tohoto důvodu požadujeme jako 

stěžejní údaj pro stanovení počtu rozborů používat vodu vyrobenou, 

případně vodu fakturovanou (dodanou) v dané zásobované oblasti. Dále 

použitý údaj 200 l/osobu a den je zastaralý – možné je vyjít z údajů 

přílohy č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., která představuje 96 l/os.den např. 

úpravou na „100 l/os.den“ 

více vyhovuje a podle toho 

četnost počítat. Použití počtu 

obyvatel může být pro něho 

výhodné např. v případě, že 

většina vyrobené vody není 

užita pro domácnosti, ale pro 

nějakou průmyslovou nebo 

zemědělskou výrobu. 

 
Svaz požaduje také sjednotit terminologii, tato tabulka používá termíny 

„voda rozváděná“ a „voda produkovaná“, v následující Příloze č. 5, kap. 

2 – Úplný rozbor se pracuje s termíny „voda vyrobená“ a „voda dodaná“, 

jež jsou běžně používány odbornou veřejností. Termín „vyrobená voda“ 

je použit i ve vysvětlivce č. 1 k příloze č. 4 a požadujeme tedy náhradu za 

„vyrobená voda“.  

V tabulce druhý sloupec (Objem vody rozváděné či produkované 

v zásobované oblasti) – řádky 2 a 3 - nenavazují hodnoty (nenavazují ani 

v platné vyhlášce) a požadujeme uvést do souladu. 

Akceptováno částečně, 

terminologie bude upravena, 

viz níže. 

 

 

 

 

Akceptováno, bude opraveno: 

ve 3. (4. i se záhlavím) řádku 

bude více než 20. 
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Četnost vzorkování úplných i krácených rozborů v malých zásobovaných 

oblastech (řádky 1 a 2 tabulky) nepovažujeme za dostatečné. Týká se to 

především zásobovaných oblastí, kde jsou provozovány malé úpravny 

vody. Jeden rozbor za dva roky dohromady v distribuční síti a na výstupu 

z úpravny vody je zcela jistě nedostatečná četnost. Velký provozovatel 

tuto disproporci odhalí a četnost i v rámci WSP navýší nad legislativní 

požadavek, ale provozovatelé obecních vodovodů toto zcela jistě 

nezohlední. 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Podle posouzení rizik by se 

měla upravit i četnost 

vzorkování. Zatímco četnost 

úplných rozborů je dnes 

mnohde zbytečně vysoká, 

četnost krácených a provozních 

rozborů je naopak spíše 

nedostatečná. 

Důležitější než kontrola kvality 

vody skrze rozbory je kontrola 

klíčových činností v provozu – 

a k tomu má nová legislativa 

směřovat. I u malých 

provozovatelů. 

 

 

 

 

 

 

 
19) Příloha č. 5, Poznámky k místům odběru za tabulkou úplného 

rozboru (x). 

Svaz požaduje odstranit část textu „Pokud provozovatel odebírá vzorek 

jak na výstupu z úpravny, tak u spotřebitele, tak se jedná o časově 

souvztažný odběr v rozmezí +/- 2 dny.“ 

Akceptováno částečně: „Pokud 

provozovatel odebírá vzorek 

jak na výstupu z úpravny, tak u 

spotřebitele, tak se jedná o 

časově souvztažný odběr, kdy 

mezi odběrem obou vzorků 

nesmí uplynout více než 7 
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Odůvodnění: 

Svaz nesouhlasí s požadavkem na časovou souvztažnost odběru úplného 

rozboru na výstupu z úpravny vody a u spotřebitele v rámci 2 dnů. Pro 

reálné zhodnocení stavu je nutné realizovat současně, jinak budou 

odebrány 2 úplné rozbory v rozmezí 2 dnů a následná roční kontrola 

v rozsahu kráceného rozboru může být nedostatečná z pohledu 

spotřebitelů. 

pracovních dnů. 

 
20) Příloha 5, část 2 

Druhý odstavec v úvodu by měl správně znít: „Předmětem úplného 

rozboru jsou všechny ukazatele uvedené v následující tabulce příloze č. 1 

s přihlédnutím k vysvětlivkám k těmto ukazatelům uvedeným v níže 

uvedené tabulce s výjimkou případů, kdy je příslušným orgánem ochrany 

veřejného zdraví stanoveno na základě zákona jinak.“ 

Odůvodnění:  

Ve větě zůstal starý odkaz na přílohu 1, zatímco podle navrhované úpravy 

je výčet ukazatel úplného rozboru definován v příloze 5. 

Akceptováno částečně. Nové 

znění: 

„Předmětem úplného rozboru 

jsou všechny ukazatele 

uvedené v následující tabulce s 

výjimkou případů, kdy je 

příslušným orgánem ochrany 

veřejného zdraví stanoveno na 

základě zákona jinak“. 

 
21) Příloha 5, část 2, tabulka 

Do tabulky je nutné do pravého sloupce k ukazatelům 1, 7, 24, 29, 36, 42, 

45, 46, 49, 56, 64 a 65 doplnit vysvětlivku 2. 

Odůvodnění:  

U veřejných objektů zásobovaných z individuálního zdroje (penziony, 

hostince, rekreační zařízení…) a u malých vodovodů do 50 osob 

nepodléhajících zákonu č. 274/2000 Sb. nemá smysl dělat dvojí úplný 

rozbor (na výstupu z úpravny a u spotřebitele). Voda ke kontrole se 

odebírá jen u spotřebitele. 

Akceptováno. 

 
22) Příloha 5, část 2 

Akceptováno. 
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Poznámka pod tabulkou by měla být doplněna takto tučný text na konci 

poslední věty): Označení křížkem (x) znamená, že v rámci jednoho 

úplného rozboru musí být vzorek povinně odebrán na tomto místě. Pokud 

provozovatel odebírá vzorek jak na výstupu z úpravny, tak u spotřebitele, 

tak se jedná o časově souvztažný odběr v rozmezí +/- 2 dny. Požadavek 

souvztažných odběrů se netýká případů, kdy je úpravna vody a distribuční 

síť provozována různými provozovateli nebo se jedná o osoby podle § 3 

odst. 2 zákona, které provozují systém zásobování pitnou vodou, na 

něhož se nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb. 

Odůvodnění:  

Viz předešlý bod. 

 
23) Příloha č. 6, vysvětlivka 11 k Tabulce B. ČSN EN ISO 7027:2000 

Požadujeme zaměnit za normu uvedenou v bodu 15. ČSN EN ISO 

7027:2000, která je uvedena v návrhu vyhlášky jako referenční metoda na 

prvním místě, ještě nebyla zrušena pouze proto, že při revizi byla původní 

norma rozdělena na dvě části. Část 1: Kvantitativní metody je vydaná a 

týká se analýzy pitné vody a Část 2: Semikvantitativní metody ještě 

vydaná nebyla, ale analýzy pitné vody se netýká. Jakmile bude Část 2 

vydaná, bude ČSN EN ISO 7027:2000 zrušena. 

Akceptováno. 

 
24) Příloha č. 6 

Nevhodná definice meze stanovitelnosti. Definice je převzata ze Směrnice 

2015/1787/EC, která ji převzala ze Směrnice 2009/90/EC včetně 

chybného použití termínu „accuracy“ ve smyslu „pravdivost“. Termín 

„accuracy“ však v sobě zahrnuje jak pravdivost, tak preciznost, viz např. 

řadu norem ISO 5725 Accuracy (trueness and precision) of measurement 

methods and results. V definici meze stanovitelnosti je tedy nutno použít 

následující správnou formulaci: „...s přijatelnou úrovní přesnosti 

(pravdivosti a preciznosti) a preciznosti. 

Akceptováno. 
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25) Příloha č. 6 

Nevhodná definice nejistoty měření Definice je převzata 

z ledabylého překladu Směrnice 2015/1787/EU, ve kterém je nevhodně 

přeložen termín „dispersion“ jako „rozptyl“ místo „rozptýlení“. „Rozptyl“ 

je však statistický termín (druhá mocnina směrodatné odchylky), který se 

v definici nejistoty nevyskytuje. Ve vyhlášce je nutno uvést definici, která 

je v souladu s terminologickými normami, např. ČSN ISO 3534-2 nebo 

TNI 010115 (VIM). Nejbližší správná definice je: Nejistota měření je 

nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny 

přiřazených k měřené veličině na základě použité informace [TNI 010115 

definice 2.26]. 

Akceptováno. 

 
26) Příloha 6, tabulka části A 

Ukazatel Clostridium perfringens: do políčka „Metoda“ je nutné upřesnit: 

„ČSN EN ISO 14189“.  

Odůvodnění:  

Norma již vyšla také jako ČSN. 

Akceptováno. 

 
26) Příloha 7, tabulka 1 

Protože definice nebezpečí, kontrolního a nápravného opatření byly 

z poznámky pod tabulkou přesunuty do definic v úvodu celé vyhlášky (§ 

2), považujeme za vhodné vložit k těmto novým pojmům do tabulky 

krátký odkaz na definici, podobně jako je tomu např. v záhlaví tabulky 

v příloze 4 u zásobované oblasti § 2 písm. d). 

U kroku 3 ve sloupci „Obsah“ by byl text doplněn následovně: Vyhledání 

všech existujících nebo hrozících nebezpečí § 2 písm. l) v systému 

zásobování; popis stávajících kontrolních opatření § 2 písm. m) a jejich 

Akceptováno. 
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propojení s určenými nebezpečími. 

A u kroku 5 ve sloupci „Obsah“ by byl text doplněn následovně: Určení 

odpovídajících nápravných § 2 písm. n) nebo kontrolních opatření u 

nepřijatelných rizik, popř. dalších rizik, která provozovatel považuje za 

významná a potřebná k ošetření, a naplánování jejich provedení či 

zavedení do praxe. 

 
28) § 4 odst. 4  

Svaz požaduje doplnit na konec třetí věty slova „s přihlédnutím 

k poznámkám k těmto ukazatelům“. 

Odůvodnění:  

Podle navrhovaného znění by musel provozovatel dělat rozbor všech 

ukazatelů úplného rozboru, i když by některé ukazatele nebyly pro jeho 

situaci relevantní (např. beryllium, stříbro ad.). 

Akceptováno jinak. 

 
29) § 4 odst. 4  

Odběry a rozbory pitné vody za účelem prokázání, že vyrobená voda a 

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, provádí úplný 

rozbor, a to v četnosti odpovídající celkové produkci pitné vody včetně 

vody prodané jinému provozovateli….. 

Svaz požaduje specifikovat šíři odpovědnosti za realizaci rozborů ve vodě 

předané v daném předávacím místě, proto požadujeme doplnit text 

„…….provádí úplný rozbor, a to v četnosti odpovídající celkové produkci 

pitné vody včetně vody prodané jinému provozovateli do vzájemného 

předávacího místa…“ 

 

Neakceptováno.  

Zde se jedná o celkovou 

produkci vody a na ní 

navázanou četnost kontroly -  

bez ohledu na to, kde a kam je 

voda předávána (předávací 

místo). 

Nicméně bude zpřesněna věta 

následující (opravený text 

tučně): 

„Výrobce vody neprodleně 

poskytne výsledek rozboru 

provozovatelům následně 

provozně souvisejících 

vodovodů.“ 
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30) § 12 a § 13 

Oba paragrafy jsou již neplatné či nepoužitelné, požadujeme zrušit a 

aktualizovat. 

Neakceptováno. 

Přechodná, závěrečná a 

zrušovací ustanovení 

stávajícího právního předpisu 

se nezrušují. 

 
31) Příloha č. 1, ukazatel č. 41 (Cu) a vysvětlivka č. 22 „Limitní hodnota 

je stanovena na základě toxického působení mědi a platí pro vzorek pitné 

vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku tak, aby 

vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité 

spotřebiteli. Při koncentracích nad 100 µg/l může docházet ke změnám 

organoleptických vlastností vody.“ 

Údaje, na jejichž základě byl stanoven limit, do vyhlášky nepatří. Není 

ani určena metodika vzorkování, která by zajistila „aby vzorek byl 

reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité 

spotřebiteli“. 

„Při koncentracích nad 100 µg/l může docházet ke změnám 

organoleptických vlastností vody.“ Tento údaj je pouze informativní a bez 

praktického dopadu. Pokud budou nevyhovující organoleptické ukazatele 

(pach a/nebo chuť), je voda nevyhovující, i když koncentrace mědi bude 

pod limitem. Tuto větu považujeme za nadbytečnou a navrhujeme ji 

z novely vyřadit 

Akceptováno. Nové znění 

vysvětlivky: 

„Limitní hodnota platí pro 

vzorek pitné vody odebraný 

odpovídající metodou 

vzorkování z kohoutku tak, aby 

vzorek byl reprezentativní pro 

průměrné jednotýdenní 

množství použité spotřebiteli.“. 

 

 
32) Příloha 1 a příloha 5 část 2, ukazatel č. 2. 

Název ukazatele nemá být s velkým písmenem („I“), ale s malým, tedy 

správně „intestinální enterokoky“. 

Odůvodnění: 

Nejde o druhý název, ale přídavné jméno jako např. koliformní bakterie. 

V Příloze 6 je název uveden správně s malým písmenem. 

Akceptováno. 
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33) Příloha 1 

U vysvětlivky č. 28 by měla být v první větě zvýšena hodnota pH ze 4,5 

na 5,5. 

Odůvodnění:  

Nesycená balená pitná voda, i když bude bez úpravy, nemůže mít ani 

reálně ani z pohledu přijatelnosti spotřebitelem přípustnou hodnotu pH 

nižší než cca 5,5. 

Akceptováno. 

 
34) Příloha 7 Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků 

tohoto postupu 

Doporučujeme zvážení uvedení konkrétní kategorizace rizik dle níže 

uvedeného. 

Velké riziko 

a) přerušení dodávky citlivým odběratelům (zejména poskytovatelům 

zdravotnických služeb, potravinářským podnikům apod.) na dobu 

delší než 2 hodiny 

Toto není výjimečná věc, ať již z důvodu poruch na řadu nebo 

plánovaných odstávek. Doba delší než 2 hodiny pro „velké riziko“ je 

příliš krátká – resp. na eliminaci takto nastaveného rizika by se měli 

podílet i odběratelé např. vybudováním akumulačních nádrží – 

„citlivý odběratel“ není dostatečně definován, při extenzivním 

výkladu to mohou být všechna zdravotnická zařízení, školy, zařízení 

sociálních služeb atp. 

Střední riziko 

a) přerušení dodávky vody na 12 h až 2 dny – zajištění náhradního 

zásobování vodou (cisterny), částečné či úplné omezení provozu 

nebo 

Akceptováno částečně, text 

upraven: 

a) přerušení dodávky 

v důsledku havárie citlivým 

odběratelům… 

Odůvodnění: Text byl upraven 

ve smyslu, že se nejedná o 

plánované přerušení dodávky 

(na které se odběratel může 

připravit), ale o neplánované 

přerušení (v důsledku havárie). 

Ne vždy lze u odběratele 

zajistit dostatečnou akumulaci 

vody (ve stálé a bezpečné 

kvalitě). Necháváme na 

provozovateli, aby si sám 

pojem „citlivý odběratel“ 

definoval, taxativně nelze 

vymezit, např. u 

potravinářských podniků bude 

záviset na typu výroby, u 

zdravotních zařízení na typu 

výkonů a stavu pacientů atd. 
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b) pokles hydrodynamického přetlaku pod 0,15 MPa při zástavbě do 

dvou nadzemních podlaží, resp. pod 0,25 MPa při zástavbě nad dvě 

nadzemní podlaží na déle než 2 dny1) 

nebo 

c) vyhlášení omezení zalévání zahrad a napouštění bazénů. 

 

SMS Připomínka č. 1 k Čl. I Bod 3 

V § 2 písmene i) až n) bylo doplněno vymezení pojmů, které se 

významově neshodují se zněním těchto pojmů ve vyhlášce č. 428/2001 

Sb. Navrhujeme proto následující změny: přeformulování terminologie u 

písmen i), j) a k); přejmenování písmen l), m), n) na r), s), t) a kontextové 

doplnění pojmů l) až p), aby bylo dosaženo unifikace užitých pojmů 

s vyhláškou č. 428/2001 Sb. a rovněž se zamezilo nejasnostem 

v navrhovaném znění novely.      

Nově navržený text Argumentace 

i) odebranou vodou - voda odebraná z 

povrchových nebo podzemních zdrojů 

pro účely zásobování pitnou vodou. 

j) surová voda - odebraná voda určená 

pro úpravu na vodu pitnou 

k) upravovanou vodou - surová voda 

po určitém technologickém stupni 

úpravy, 

l) vyrobenou upravovanou vodou - 

voda prošlá technologickými procesy 

k dosažení požadované jakosti pitné 

vody, 

m) vyrobenou vodou - voda na výstupu 

ze stavby pro úpravu vody nebo zdroje  

i) Odebraná voda je širší 

pojem než voda surová. 

i) a j) navržené znění lépe 

navazuje svým významem 

na pojmy ve vyhl. 428/2001 

Sb. 

l) tento pojem je užíván ve 

vyhl. 428/2001 Sb. při 

stanovení rozsahu a četnosti 

kontroly (původní pojem 

"upravená voda" se ve 

vyhlášce 428/2001 Sb. 

nevyskytuje) 

m) úprava pojmu odpovídá 

Akceptováno částečně – není 

potřeba takového množství 

různých definic. 

 

ad i) a j) není třeba široce 

definovat „odebranou vodu“, 

stačí definice vody „surové“ – 

protože pak by se oba pojmy 

zbytečně překrývaly a zde se 

nejedná o jinou odebíranou 

vodu než o vodu surovou. 

 

Ad k) Vodu „upravenou“ a 

„vyrobenou“ považujeme za 

jednu a tutéž vodu, proto 

navrhujeme definici upravené 

vody takto: 

k) upravenou vodou - voda 

prošlá technologickými procesy 

k dosažení požadované jakosti 

pitné vody, včetně vody, která 

může být dodávána jako pitná 

bez jakékoli úpravy; voda 

                                                 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWMC8YU8)



bez technologie úpravy vody, v obou 

případech po dezinfekci, pokud je 

používána. Jedná se o vodu, která již 

nevyžaduje žádnou další úpravu, aby 

mohla být dodaná spotřebitelům. 

n) dodávaná voda - voda vyrobená 

vstupující do rozvodné sítě, určená k 

použití jako pitná. (Tj. zahrnuje vodu 

v distribuční síti i vodu vytékající u 

spotřebitele.) 

o) vodou dodanou - voda vytékající u 

spotřebitele, v místech splnění 

požadavků na jakost pitné vody podle 

§8 

p) výrobní rozbor - rozbor surové a 

upravované vody prováděné za účelem 

kontroly výroby pitné vody v procesu 

úpravy vody na vodu pitnou (rozsah 

může být úplný, krácený a provozní) 

 

původní písmena l), m), n) přejmenovat 

na r), s), t) 

vyhl. 428/2001 Sb. a 

vysvětlivce u tabulky B v 

příloze č. 5 této vyhlášky 

n) kontextově tato definice 

chyběla 

o) nepřímo definováno 

vysvětlivkou k tabulce B 

v příloze č. 5 

p) navrhujeme toto 

označení, protože v §4 odst. 

3 navrhovaného znění této 

vyhlášky se používá pojem 

"provozní rozbor", který zná 

i vyhl. 428/2001 Sb., ale 

v jiném obsahu. Provozní 

rozbor ve vyhl. 428/2001 

Sb. je rozbor navržený 

provozovatelem, ke kontrole 

procesu výroby pitné vody 

bez jednoznačně 

definovaného rozsahu a 

často realizovaný jen 

vlastními silami pro rychlou 

zpětnou vazbu. 

V navrhovaném znění této 

vyhlášky to však bylo 

navrženo ve smyslu všech 

rozborů realizovaných v 

procesu výroby pitné vody, 

tedy vč. krácených a 

úplných rozborů 

prováděných laboratořemi s 

upravená je totéž, co voda 

vyrobená, 

 

MZ souhlasí s doplněním 

definice „dodávané vody“ coby 

vody nacházející se 

v distribuční síti (včetně 

výtokových armatur), za 

zbytečnou považujeme definici 

vody dodané: 

l) vodou dodávanou – voda 

vstupující do distribuční sítě, 

určená k použití jako pitná 

(zahrnuje vodu v distribuční síti 

i vodu vytékající u 

spotřebitele), 

původní písmena l), m), n) se 

přejmenují na m), n), o) 

 

ad p) 

Neakceptováno. Vymezení 

pojmu „provozní rozbor“ bylo 

připomínkovatelem zřejmě 

špatně pochopeno: jedná se 

skutečně o provozní rozbory 

podle vyhl. č. 428/2001 Sb. – 

bez úplných a krácených 

rozborů podle vyhl. č. 

252/2004 Sb. 
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akreditací atd. Označení 

„výrobní rozbor“ je odlišné 

od pojmu ve vyhlášce 

428/2001 Sb. a zároveň 

výstižné pro svůj obsah. 

V návaznosti v další 

připomínce navrhujeme 

změnu §4 odst. 3 

zohledňující nový pojem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Připomínka č. 2 k Čl. I. Bod 5 

V návaznosti na upřesnění pojmů v § 2 navrhujeme úpravu věty v § 4 

odst. 1 písm. e) takto: odběry a rozbory bodových vzorků surové, 

upravované, vyrobené i dodávané vody. 

Neakceptováno. Viz výše. 

 Připomínka č. 3 k Čl. I. Bod 5 

K poslední větě § 4 odst. 1 přidáváme následující dovětek: 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 na výsledcích posouzení rizik 

v souladu s obsahem této vyhlášky a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Bez 

uvedeného dovětku ztrácí podstatná část vyhlášky smysl. 

Akceptováno částečně a totiž 

doplnění slov „podle této 

vyhlášky“ - ten navrhovaný 

konec věty se se vztahuje jen 

k posouzení rizik, které 

definuje vyhláška č. 252/2004 

Sb., ale nikoliv vyhl. č. 

428/2001 Sb. 

 Připomínka č. 4 k Čl. I. Bod 5 

V §4 odst. 3 navrhujeme tuto úpravu znění: Odběry a rozbory surové a 

upravované vody za účelem kontroly výroby pitné vody (dále jen 

„výrobní rozbor“) se provádí podle plánu kontrol jakosti vod 

v průběhu výroby pitné vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Výsledky 

výrobních rozborů se nezasílají příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví.  

Výše uvedená úprava zohledňuje nově navržený pojem „výrobní rozbor“ 

(viz změna §2, připomínka č. 1). Rovněž upřesňujeme původní znění, 

protože bylo v rozporu s navrhovanou novelou vyhlášky 428/2001 Sb., 

která stanovuje, že kontrola vyrobené a dodávané vody se provádí podle 

Neakceptováno. 

Pojem „provozní rozbor“ je 

definován ve vyhlášce č. 

428/2001 Sb., zatímco pojem 

„výrobní rozbor“ nezná ani 

vyhláška č. 428/2001 Sb. ani 

vyhláška 252/2004 Sb.  
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této vyhlášky. Vznikal by tudíž cyklický odkaz. Původní znění navíc 

popíralo znění zákona 258/2000 Sb. 

 Připomínka č. 5 k Čl. I. Bod 5  

V tomto bodu v §4 odst. 4 navrhujeme nahrazení pojmu „vyrobená voda“ 

pojmem „dodávaná voda“, který je v našem návrhu již nově definován v 

§ 2 (viz připomínka č. 1). Nově navrhované znění odstavce: „Odběry a 

rozbory pitné vody za účelem prokázání, že dodávaná voda (tj. vyrobená 

voda a dodaná voda) je voda zdravotně nezávadná a odpovídá všem 

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

vyhlášce.“ 

Akceptováno částečně touto 

úpravou textu (§ 4 odst. 4 věta 

první): 

„Odběry a rozbory pitné vody 

za účelem prokázání, že 

upravená voda na výstupu 

z úpravny nebo neupravená 

voda před vstupem do sítě a 

dodávaná voda v místě splnění 

požadavků podle § 8….“ 

 Dále navrhujeme za tuto větu vložit následující text: „Odběry a rozbory 

pitné vody mohou být dále rozšířeny o provozní rozbory, vyplývající z 

potřeb provozovatele či z posouzení rizik. Stanovení rozsahu těchto 

rozborů je na úvaze provozovatele. Tyto rozbory nemusí být 

prováděny v laboratoři, která je držitelem osvědčení o akreditaci, 

držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem 

autorizace. Výsledky provozních rozborů se nezasílají příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Výrobce vody, který ji zároveň 

dodává…“ Důvodem tohoto návrhu je návaznost vyhlášky na vyhl. 

428/2001 Sb. a na znění nového zákona 258/2000 Sb. Rovněž se 

v kontextu této vyhlášky posouzení rizik a následný program 

monitorování promítá do provozní kontroly, která není ve vyhlášce nijak 

postižena.  

Neakceptováno, jednalo by se o 

duplicitu s § 4 odst. 3 a s tím, 

co je (resp. co není – aby 

provozní rozbory byly 

prováděny v akreditované 

laboratoři) ve vyhl. č. 428/2001 

Sb. 

 

 

 

 

 

 Navrhujeme doplnění a rozšíření následující věty takto: „Výrobce vody, 

který ji zároveň dodává jinému provozovateli, 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 

Částečné akceptováno. V první 

větě se jedná o dodávku vody 

nejen jinému provozovateli, ale 

také či především o dodávku 

vody do spotřebiště. Věta bude 

proto doplněna takto: „Výrobce 

vody, který ji zároveň dodává  
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přílohy č. 5 k této vyhlášce se zohledněním příslušných poznámek a 

vysvětlivek. Výrobce vody neprodleně poskytne výsledek rozboru 

provozovateli provozně souvisejícího vodovodu…“  

spotřebitelům, provádí úplný 

rozbor…“ 

 

 Bez doplnění textu o „se zohledněním příslušných poznámek a 

vysvětlivek“ by např. i výrobce, který používá jako zdroj podzemní vodu, 

musel stanovovat ukazatel microcystin-LR, což nemá žádné opodstatnění.  

Neakceptováno. 

Pokud jsou k danému textu 

uvedeny vysvětlivky a 

poznámky, je logické, že se 

podle nich má postupovat, i bez 

toho, že toto bude přímo 

zdůrazněno v samotném textu 

vyhlášky. Pokud by měly jen 

doporučující charakter, nemělo 

by pak jejich uvedení u 

příslušného textu význam. 

 Poslední věta: „Za provozní rozbor lze považovat krácený rozbor 

podle odstavce 3.“ příliš nedává smysl, tudíž navrhujeme její úplné 

vynechání.  

Akceptováno. 

 Zároveň navrhujeme pro zpřehlednění textu rozdělení odstavce 4 na dva a 

přečíslování odstavců následujících. 

Neakceptováno.  

MZ nevidí pro dělení důvod, 

odstavec pojednává o jedné 

problematice, která spolu 

souvisí, a je proto žádoucí ji 

upravit na jednom místě. 

 Připomínka č. 6 k Čl. I. Bod 5  

V § 4 odst. 6 písm. a) navrhujeme tuto změnu textu: „a) z nové části 

vodovodu7), která má být uvedena do provozu; za novou část vodovodu se 

nepovažují armatury a s nimi bezprostředně související části potrubí do 

délky 10 m, výměna části potrubí nebo propojení starého a nového 

potrubí do stejné délky.“ Definování délky u oprav a výměny, jak je 

tomu v původním textu („související části potrubí do 10m, výměna části 

potrubí do délky 10m…“) je zavádějící. V obou případech jde o opravu 

vodovodu a provozovatel je tedy povinen vyhodnotit, zda může ovlivnit 

Akceptováno jinak (podle 

připomínky SMO). Nové znění 

je: 

a) z nové části vodovodu, 

která má být uvedena do 

provozu; za novou část 

vodovodu se nepovažují 

armatury a s nimi 

bezprostředně související části 
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jakost vody ve vodovodu a v případě že by byla ovlivněna, provede rozbor 

vody dle písm. d).      
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. 

 Připomínka č. 7 k Čl. I. Bod 5 

Navrhujeme změnu znění §4 odst. 8 z důvodu nepřesného vyznění 

původního textu stran termínu „uvedení nového zdroje do provozu". 

Dále považujeme část o zařazení zdroje pitné vody do kategorie podle 

vyhl. 428/2001 Sb. za nadbytečnou, vzhledem ke skutečnosti, že je tato 

problematika upravena jako náležitost provozního řádu (viz §4 odst. 2) a 

schválení provozního řádu je nutná součást uvedení nového zdroje do 

provozu.  

Dále navrhujeme změnu použitelnosti rozborů pro daný úkon. Pokud byl 

zdroj dostatečně stabilní po dobu minimálně 2 let, po které trvá zařazování 

do kategorie podle vyhl. 428/2001 Sb., pak je požadavek 30 dnů na 

doložení rozborů nesmyslný. Jakékoliv zdržení při kompletování a 

vyřizování náležitostí žádosti by si vynutilo nové vzorkování.  

Z výše uvedených důvodů navrhujeme následující podobu textu v odst. 8: 

„K žádosti o schválení nového provozního řádu z důvodu uvedení 

nového zdroje pitné vody do provozu se dokládají rozbory odebrané 

vody a v případě úpravy vody také rozbor souběžně odebraného 

vzorku vyrobené upravované vody z technologické zkoušky úpravny 

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

které mohou být použitou úpravou vody ovlivněny. Účelem tohoto 

rozboru vyrobené upravované vody je prokázání, že navržená 

technologie je vhodná k úpravě surové vody na pitnou. 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.“ 

Akceptováno. Text nově zní: 

„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, 
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držitelem osvědčení o správné 

činnosti laboratoře nebo 

držitelem autorizace a nesmějí 

být starší než 6 měsíců.“.  

 Připomínka č. 8 k Čl. I. Bod 6 

V návaznosti na vymezení pojmů v §2 (viz připomínka č. 1) a pro 

výsledné zjednodušení textu navrhujeme následující změnu §5 odst. 1:  

„V §5 odst. 1 větě první se za slova „pitné vody“ vkládají slova 

„vyrobené upravované a dodávané“ a za slovo „kontrolu“ se vkládají 

slova…“.   

Neakceptováno. 

 Změna by byla možná slovy 

„upravené a dodávané“ nebo 

„vyrobené a dodávané“, ale 

nikoliv pojmem „vyrobená 

upravovaná“, protože by to 

vedlo k záměně s provozními 

rozbory. 

 Připomínka č. 9 k Čl. I. Bod 17, Příloha č. 4 - tabulka  

Pokud je u nejmenších vodovodů v jednom roce dostačující kontrola 

jedním kráceným rozborem, znamená to, že ve druhém následujícím roce 

by měla stačit kontrola jedním úplným rozborem. Uvedený "nejmenší 

rozsah" se promítá do §4 odst. 5 při stanovení kontroly u zdrojů, které se 

používají jen po část roku. V extrémním případě by totiž původní 

navržené znění znamenalo, že i v případě využívání zdroje 1 týden v roce, 

by bylo nutné v jednom roce provést krácený rozbor a ve druhém roce 

krácený i úplný rozbor. Z tohoto důvodu navrhujeme následující změnu: 

„Řádek 2, sloupec 3 obsahuje text "1 za dva roky" 5) Vysvětlivky: 

body 1 - 4, 5. krácený rozbor je proveden v roce, ve kterém není 

proveden úplný rozbor. 

Neakceptováno.  

Ani četnost 1-2 krácené 

rozbory za rok nemusí být u 

některých vodovodů 

dostačující. Na druhou stranu 

právní úprava dává nyní 

možnost navrhnout flexibilní 

způsob monitorování, a proto 

tyto extrémní naznačené 

případy lze řešit tímto 

způsobem. 

Snaha nové legislativní úpravy 

je, aby ubylo zbytečných 

úplných rozborů (resp. 

zbytečných ukazatelů pro daný 

vodovod v rámci ÚR) a naopak 

se zvýšil počet krácených nebo 

lépe provozních rozborů v síti, 

aby byla kvalita vody v síti pod 

větší kontrolou. 
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 Připomínka č. 10 k Čl. I. Bod 17, Příloha č. 5, Část 2 – Úplný rozbor   

Navrhujeme doplnění textu: „Předmětem úplného rozboru jsou všechny 

ukazatele uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce s využitím postupu podle 

vysvětlivek v tabulce B přílohy č. 5 s výjimkou případů, kdy je 

příslušným orgánem…“ Doplnění odkazu na příslušné vysvětlivky je 

zpřesňující. Vysvětlivky k tabulce B jsou v příloze č. 1 i v příloze č. 5 a 

mohlo by tak dojít k nejasnostem výkladu. 

Akceptováno jinak - došlo 

k upřesnění, které vysvětlivky 

měl předkladatel na mysli. 

Nové znění odstavce: 

„Předmětem úplného rozboru 

jsou všechny ukazatele 

uvedené v následující tabulce 

s výjimkou případů, kdy je…“ 

 Připomínka č. 11 k Čl. I. Bod 17, Příloha č. 7, Tab. č. 1  

Původní znění textu v řádku 4, sloupce 3 doplňujeme o výraz 

„relevantních“ tedy: „Vyhledání všech relevantních existujících nebo 

hrozících nebezpečí v systému zásobování…“ Případná rizika je třeba brát 

v potaz, ale pouze na základě racionálního opodstatnění. 

Akceptováno. 

 Připomínka č. 12 k Čl. I. Bod 18, Příloha č. 7  

Považujeme za důležité doplnit vyhlášku o klauzuli, která by 

umožňovala provozovatelům předložit zpracované posouzení rizik 

pracovníkům příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Ti by 

měli mít uloženou povinnost se předloženým materiálem zabývat a 

následně k materiálu vydat závazné stanovisko. Pokud by neexistovalo 

toto opatření, monitorovací program, který musí provozovatel zpracovat a 

ve kterém musí být uvedeny závěry z posouzení rizik, se následně 

promítne až do provozního řádu, který je povinně předkládán orgánům 

ochrany veřejného zdraví ke schválení. V případě, že by nebylo dosaženo 

konsensu mezi orgány ochrany veřejného zdraví a provozovateli 

vodovodů se závěry posouzení rizik, může docházet k plýtvání prostředků 

i času příslušných pracovníků. Neshoda názorů je navíc velmi 

pravděpodobná vzhledem k obecnému znění přílohy č. 7.     

Neakceptováno.  

Protože toto by musel řešit 

zákon. Na druhou stranu, 

provozovateli nic nebrání 

neoficiálně závěry posouzení 

rizik s hygienikem konzultovat, 

podobně se to děje již 

v současné době se schválením 

provozního řádu. 

 

 Připomínka č. 13 k Čl. I. Bod 18, Příloha č. 7  

Přílohu považujeme za příliš obecnou. Pro provozovatele menších 

vodovodů bude představovat neúměrnou zátěž. Pokud se provozovatel 

názorově neshodne s pracovníky příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví, může znamenat předložení provozního řádu vodovodu ke 

 

Akceptováno.  

Počítá se se zveřejněním 

podrobné metodiky na 

zpracování posouzení rizik. 
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schválení rozsáhlou a zdlouhavou administrativní přítěž. Z tohoto důvodu 

považujeme za nutné, aby byla vypracována podrobná metodika, která by 

mj. rozlišovala velikosti a složitost různých vodovodů. 

 

 

MŠMT 
1. K Odůvodnění, Zvláštní část, K bodu 10: Vzhledem ke skutečnosti, 

že je v navrhovaném ustanovení odkazováno na technickou normu 

výlučným odkazem, měl by být předmětný materiál doplněn, ve smyslu čl. 

45a odst. 2 Legislativních pravidel vlády, o informaci, na kterém místě má 

veřejnost možnost se s danou technickou normou seznámit. Doporučujeme 

materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 2. K materiálu, úvodní věta: Dle čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, se v případě, že byl určitý právní předpis novelizován vícekrát, 

uvedou pouze ty novely, kterými bylo novelizováno konkrétní ustanovení. 

V úvodní větě návrhu tak nelze uvádět např. zákon č. 193/2017 Sb. či 

zákon č. 225/2017 Sb., jelikož tyto zákony nenovelizují předmětné 

ustanovení. Dále upozorňujeme, že předmětné ustanovení zákona o 

potravinových a tabákových výrobcích, bylo např. změněno zákonem č. 

316/2004 Sb. či zákonem č. 120/2008 Sb. a tyto zákony by tak měly být 

do úvodní věty návrhu doplněny. Doporučujeme materiál změnit a doplnit 

ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

 3. K materiálu, čl. I bod 4.: Vzhledem ke skutečnosti, že se daným 

novelizačním bodem doplňuje nový paragraf včetně jeho nadpisu, je nutno 

tuto skutečnost doplnit do textu novelizačního bodu, ve smyslu čl. 58 odst. 

2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme před slovo „zní:“ 

vložit slova „včetně nadpisu“. 

Akceptováno. 

 

 4. K materiálu, čl. I bod 6.: Upozorňujeme, že slova „pitné vody“ jsou 

v dané větě ustanovení obsažena dvakrát a v případě, že předkladatel 

zamýšlí doplnit určitá slova pouze na jedno místo, jak je uvedeno 

v Platném znění s vyznačením navrhovaných změn, je třeba toto umístění 

v textu novelizačního bodu lépe určit. Doporučujeme materiál změnit či 

doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

 5. Z formálního hlediska i s ohledem na navrhované budoucí znění Akceptováno. 
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předmětné vyhlášky, nepovažujeme za vhodné uvádět na konci 

vkládaných slov „podle § 4 odst. 4“ tečku. Doporučujeme materiál změnit 

ve smyslu uvedeném. 

 6. K materiálu, čl. I bod 17.: Doporučujeme doplnit uvozovky před 

navrhované znění předmětných příloh. 

Akceptováno. 

 7. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: 

Upozorňujeme, že v daném materiálu nejsou vyznačeny navrhované 

změny dostatečně přesně (např. v úvodní větě byl zrušen celý text „§ 3 

odst. 1, 3 a 5“, nikoli pouze číslo „5“, jak uvádí materiál a dále je 

v konečném textu chybně ponecháno slovo „a“ před zmíněným číslem) 

některé změny nejsou vyznačeny vůbec (např. poznámky pod čarou č. 7 je 

ponechána v nezměněné podobě) a některé jsou vyznačeny chybně (např. 

v § 2 je na konci písmene m) čárka a nikoli tečka). Doporučujeme materiál 

změnit a sjednotit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

MV Obecně: 

Doporučujeme návrh podrobit revizi ve smyslu nadbytečného užívání 

podtržení. Ustanovení, která zajišťují transpozice, mají být zcela jistě 

podtržena. Nevidíme však důvod, proč by měly být podtrženy také 

novelizační body uvozující ustanovení, jejich označení či nadpisy, rovněž 

podtržení identifikačního čísla příslušného předpisu Evropské unie 

(CELEX) není zapotřebí viz např. čl. I body 4 až 8. 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 K čl. I bodu 1 – k úvodní větě: 

Upozorňujeme, že dle ustálené legislativní praxe nebývají úvodní věty 

prováděcích právních předpisů měněny, neboť se jedná o nenormativní 

pasáže, jejichž význam je konzumován při vydání tohoto právního 

předpisu. Případné změny prováděného zákona včetně zmocňovacích 

ustanovení se zohledňují v úvodní větě novely prováděcího 

předpisu. Doporučujeme tedy novelizační bod vypustit. 

 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 4 – k § 3a: 

V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme daný novelizační bod uvést ve znění: „Za § 3 se vkládá nový 

Akceptováno. 
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§ 3a, který včetně nadpisu zní: … “. 

 K čl. I bodu 5 – k § 4 odst. 1: 

Navrhujeme slova „tyto činnosti:“ z úvodní části ustanovení vypustit pro 

nadbytečnost. 

 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 5 – k § 4 odst. 8: 

Doporučujeme v první větě ve slovním spojení „upravené pitné vody“ 

vypustit slovo „pitné“, které je s ohledem na novou definici „upravené 

vody“ v § písm. k) nadbytečné. 

Akceptováno jinak. Nové 

znění: 

„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 
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osvědčení o akreditaci, 

držitelem osvědčení o správné 

činnosti laboratoře nebo 

držitelem autorizace a nesmějí 

být starší než 6 měsíců.“. 

 K čl. I bodu 6 – k § 5 odst. 1: 

Doporučujeme slova „pitné vody“, která se ve větě první vyskytují dvakrát 

a za která jsou na základě novelizačního bodu vkládána další slova, 

nahradit slovy „Vzorky pitné vody“, dojde tak k přesnému vymezení místa 

změny. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 16 – k příloze č. 1: 

Navrhujeme v příloze č. 1 ve vysvětlivce č. 19. vypustit nadbytečné číslo 

„19.“ a ve vysvětlivce č. 30. vypustit tečku za slovem „nula“. 

Akceptováno. 

 

V Praze dne 30. dubna 2018 

Vypracoval: JUDr. Petra Zemanová Podpis: 
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