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                   V.  
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby 

 
 

# 
Připomín
kové 
místo 

K bodu Připomínka Charakter  

1.  Sdružení 
místních 
samospr
áv České 
republik
y 

K návrhu 
jako celku 

Připomínka č. 1 k návrhu jako celku 
Požadujeme zakotvení povinnosti ČHMÚ, aby obce 
získávaly informace od ČHMÚ bezplatně při výkonu 
samostatné a přenesené působnosti. ČHMÚ je 
příspěvkovou organizací Ministerstva životního 
prostředí a obecně by měl vykonávat veřejnou službu, 
tedy placenou ze státního rozpočtu. Obce při výkonu 
samostatné i přenesené působnosti vykonávají 
neziskovou/nekomerční činnost pro obyvatele na svém 
území, tedy především pro občany České republiky. 
Bohužel v současné době obce musí za některá 
stanoviska a data ČHMÚ platit, např. za vyjádření při 
řešení stanovení „stoleté“ vody či stupňů povodňové 
aktivity. Nejen v těchto oblastech je zcela nesmyslné, 
aby obce za tato stanoviska, data,  vyjádření nebo 
posudky měly platit. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme výslovné 
zakotvení, že služby a činnosti vůči územně 
samosprávným celkům Český hydrometeorologický 
ústav poskytuje bezplatně. 
 

Zásadní  Vysvětleno 
 
Původní návrh vypořádání: 
ČHMÚ nemůže být paušálně zavázán 
k činnostem a službám, jejichž rozsah 
není vymezen. 
Hydrometeorologické údaje, ověřené 
hydrometeorologické údaje, 
standardizované produkty a služby 
budou dostupné všem zdarma 
prostřednictvím Národní databáze. 
Daný subjekt bude mít přístup do 
Národní databáze, ze které může 
všechny požadované údaje získat 
vlastními silami. V opačném případě si 
může takovéto zpracování vyžádat od 
ČHMÚ, případně od jiného 
komerčního subjektu, vzhledem 
k charakteru takové služby však tato 
bude zpoplatněna. Nestandardizované 
produkty a služby, tj. činnosti, které 
jsou vykonávány pro různorodé 
subjekty na zakázku dle požadavků 
zadavatelů, budou zpoplatněny. 
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SMS ČR – nesouhlas a rozpor 
 
Upřesnění vysvětlení MŽP + ČHMÚ 
na základě jednání zástupců MŽP, 
SMS a ČHMÚ dne 11. 3. 2020 
Nad rámec předchozího návrhu 
vypořádání připomínky Sdružení 
místních samospráv ČR, s ohledem na 
vyjádření Sdružení místních 
samospráv ČR k tomuto návrhu 
vypořádání a s ohledem na 
proběhnuvší jednání mezi MŽP a 
Sdružením místních samospráv ČR 
dále uvádíme, že hydrometeorologické 
údaje, ověřené hydrometeorologické 
údaje a standardizované produkty (viz 
čl. 6.2 a 6.3 věcného záměru zákona), 
které budou  ČHMÚ standardně 
shromažďovány, případně vytvářeny, 
a následně budou všem, tedy i obcím, 
bezúplatně zpřístupňovány 
prostřednictvím Národní databáze, kde 
budou pak nadále k dispozici, a to ve 
formátu otevřených dat ve smyslu § 3 
odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění. (…)  
V případě vyžádání speciálních údajů 
nebo produktů, které musí být teprve 
vytvořeny formou hydrologické studie 
či posudku v libovolném bodě mimo 
místa/body s přímým měřením, musí 
ČHMÚ věnovat odpovídající objem 
práce na jejich vznik a tyto náklady 
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musí být pokryty, neboť tyto náklady 
nejsou v rámci financování ČHMÚ 
kryty prostřednictvím příspěvku na 
provoz poskytovaného zřizovatelem 
(MŽP) hrazeného z příslušné kapitoly 
státního rozpočtu, a současně je nutné 
zohlednit kapacitní možnosti ČHMÚ. 
V současnosti ČHMÚ zpracovává 
ročně okolo 3000 hydrologických 
posudků pro účely vodoprávních 
rozhodnutí aj. (…) 
Domníváme se, že nestandardní, na 
míru vytvářené produkty a služby musí 
být zpoplatněny mj. i proto, že cena 
tvoří určitý regulační faktor zajišťující, 
že nedojde k překročení kapacit 
ČHMÚ na jejich zajištění. Zkušenosti 
ukazují, že často při objednávkách 
posudků dochází k naddimenzování 
požadavků, které jsou následně 
snižovány s ohledem na cenový dopad 
na žadatele dostatečný a využitelný 
rozsah. V případě bezúplatného plnění 
ve vztahu k obcím hrozí, že požadavky 
obcí budou obsahovat 
položky/zpracování/vyhodnocení ne 
zcela nezbytné pro realizaci 
konkrétního zadání (například 
naddimenzovaný počet lokalit pro 
určení úrovní N-letých vod bez vazby 
ke skutečné potřebě informací pro 
zvládání povodně a ochranu obyvatel). 
(…)  
Současně se obáváme, že by při 
nejasné definici rozsahu služeb pro 

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



4 

 

obce a jejich nezpoplatnění docházelo 
k neúměrnému rozšiřování záběru 
požadavků na činnosti a výstupy 
poskytované ČHMÚ. Stejný efekt by 
mohlo mít také zaměňování činností, 
jež vykonává, má vykonávat či 
standardně vykonává ČHMÚ, a 
činností, které vykonávají jiné 
subjekty. Například v současnosti 
ČHMÚ nezpracovává podklady a 
návrhy úrovní stupňů povodňové 
aktivity (SPA). Pouze v případě profilů 
kategorie A a B je ČHMÚ účastníkem 
projednání, a to z titulu členství v 
ústřední a krajských povodňových 
komisích. Mimo tyto vymezené situace 
ČHMÚ v rámci SPA nefiguruje. (…) 
Podobně v případě vymezení 
záplavových území je ČHMÚ pouze 
dodavatelem podkladů pro toto 
vymezení a povinnost jeho zpracování 
je na správci vodního toku (s.p. 
Povodí), nikoliv na obci. Současně 
uvádíme, že výše vymezená 
dodavatelská činnost je činností v 
režimu soukromoprávním, nikoliv 
činností poskytovatelskou v režimu 
veřejnoprávním, (…) Dále se 
domníváme, že finanční zatížení obcí 
zákonnými povinnostmi je nezbytné 
řešit v zákonech takové povinnosti 
ukládajících (např. vodní zákon 
254/2001 Sb.), nikoliv v zákoně, který 
obcím žádné nové a další povinnosti 
neukládá. Tím spíše, že z objemu 
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ročně vydávaných posudků, jejichž 
objednatelem jsou obce (viz výše), a 
jejich jednotkové ceny (6150 Kč pro 
kompletní základní hydrologické údaje 
– průměrné hodnoty, m-denní a N-leté 
vody v nepozorovaném profilu) jasně 
vyplývá, že finanční dopady do 
rozpočtů jednotlivých obcí jsou nutně 
marginální, zatímco jejich celkové 
přesunutí na ČHMÚ by představovalo 
poměrově řádově významnější dopad 
do financování instituce. 
Závěrem také upozorňujeme na 
probíranou problematiku bezplatného 
poskytování tzv. nestandardizovaných 
produktů obcím za účelem jejich 
následného předání zpracovatelům 
strategických a jiných dokumentů 
(typicky povodňové plány), kteří jsou 
soukromými subjekty, a zpracovateli 
se stali na základě uzavření smlouvy 
na veřejnou zakázku, popř. obdobným 
způsobem v režimu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto ohledu zde hrozí 
situace, kdy nesprávně nastavená 
zadávací dokumentace, případně 
smlouva na veřejnou zakázku, 
umožní, aby vybraný dodavatel 
požadoval po obci, de facto tedy 
zprostředkovaně po ČHMÚ, poskytnutí 
určitých produktů, jejichž dodání by v 
případě zažádání napřímo podléhalo 
úplatě. Tato situace by mohla nastat 
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za předpokladu plošného bezplatného 
poskytování nestandardizovaných 
produktů obcím, jakožto 
veřejnoprávním korporacím. V 
takovém případě by se tímto 
způsobem obcházelo základní pravidlo 
věcného záměru a potažmo nové 
právní úpravy, tedy že údaje, ověřené 
údaje a standardizované produkty a 
služby jsou zpřístupňovány všem 
subjektům bezplatně prostřednictvím 
Národní databáze, a poskytování 
nestandardizovaných produktů a 
služeb podléhá z jejich podstaty úplatě 
na základě jasně vymezených kritérií. 
(plný text doplnění má k dispozici MŽP i 
SMS ČR.) 
 
SMS ČR s vypořádáním souhlasí. 

2.  AV ČR 
 

K bodu 6.1 K bodu 6.1 Účel a předmět zákonné úpravy, k 
potvrzení ČHMÚ jako jediné autority oprávněné k 
interpretaci hydrometeorologických a ověřených 
hydrometeorologických údajů  
 
Navrhujeme upřesnit závěrečnou část „k vyhlašování 
stavů“ následovně „k vyhlašování stavů ve vazbě na 
další zákony (havárie, varovný a regulační systém, 
povodně….“ 
Zdůvodnění:  
Považujeme za důležité upřesnit znění ustanovení 
odkazem na situace, které se mají v této souvislosti 
zajistit příp. řešit. 

Zásadní Akceptováno  
 
Závěrečná část bude doplněna o 
explicitní výčet.  
 
Akademie věd ČR s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
 

3.   K materiálu K materiálu jako celku, k nově zřizované Národní Zásadní Vysvětleno  
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jako celku databázi 
Požadujeme do materiálu explicitně doplnit informace 
týkající se nově zřízené Národní databáze, zejména 
podrobněji upravit rozsah a frekvenci vkládání dat do 
Národní databáze a jejich přístupnost.  
Z materiálu musí být jednoznačně zřejmý okruh 
činností, které bude ČHMÚ zajištovat pro veřejné 
instituce povinně a zdarma v rámci Národní databáze 
a okruh činností ČHMÚ, které budou pro veřejné 
instituce zpoplatněny.  
Požadujeme do materiálu explicitně doplnit informaci, 
že se uvolnění hydrometeorologických údajů, 
ověřených hydrometeorologických údajů a 
standardizovaných produktů v Národní databázi musí 
týkat i archivních dat. 
Zdůvodnění: 
Z návrhu materiálu není jednoznačně zřejmé, jak bude 
fungovat přístup do Národní databáze, není upraven 
rozsah a frekvence vkládání dat do Národní databáze 
(viz např. bod 4. 3 Právní rámec - str. 9 nahoře), chybí 
informace, zda se uvolnění dat bude týkat i archivních 
dat, jestli budou vkládána pouze aktuální data nebo i 
historická/archivní data z celé sítě.  
Z hlediska odborné a výzkumné činnosti považujeme 
za nevyhnutelné, aby v nové Národní databázi byly 
k dispozici i archivní údaje, nejen nově pořizovaná 
data. 
 

 
Souhlasíme s návrhem na upřesnění. 
Rozsah hydrometeorologických údajů, 
ověřených hydrometeorologické údajů 
a standardizovaných produktů, které 
bude Národní databáze obsahovat, je 
dán explicitním výčtem v čl. 6.3 
věcného záměru. 
Frekvenci ukládání údajů nelze 
stanovit jednotně, je závislá na 
charakteru daného údaje, produktu, 
případně služby. Např. on-line 
databáze by měla být přístupná 
bezprostředně, ověřené údaje 
většinou v měsíčním cyklu cca do 1,5 
měsíce po ukončení měsíce. Výsledky 
některých laboratorních analýz jsou 
dostupné až s několikaměsíčním 
odstupem po naměření s ohledem na 
procesy předcházející možnosti jejich 
zveřejnění. 
 
Národní databáze bude obsahovat 
všechna naměřená historická data od 
začátku měření až do současnosti. 
Úplnost historických dat v Národní 
databázi bude záviset na míře jejich 
dostupnosti ve strojově čitelné formě a 
jejich kvalitě. 
 
Celý obsah Národní databáze bude 
zdarma přístupný komukoliv. Vše nad 
rámec obsahu Národní databáze, tj. 
nestandardizované produkty a služby 
mající komerční charakter, které jsou 
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vykonávány pro různorodé subjekty na 
zakázku dle požadavků jednotlivých 
zadavatelů/zákazníků bude 
zpoplatněno, a to i pro veřejné 
instituce. 
 
Více o Národní databázi a 
zveřejňování údajů a produktů je 
uvedeno v bodě 4.1 Věcného záměru. 
 
Akademie věd ČR s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

4.   K bodu 6.3 K bodu 6.3 Státní hydrometeorologická služba, k 
zajištění přístupu pro veřejné výzkumné a 
vzdělávací instituce  
Požadujeme v materiálu explicitně upravit bezplatný 
přístup veřejných výzkumných a vzdělávacích 
organizací do Národní databáze pro potřeby vědy a 
výzkumu a pro pedagogické účely.  
Do seznamu standardizovaných služeb poskytovaných 
zdarma v Národní databázi navrhujeme zahrnout 
explicitně následující položky:  
„informační podpora vědy a výzkumu“  
„informační podpora pedagogického procesu 
Zdůvodnění:  
V materiálu není jednoznačně upravený bezplatný 
přístup veřejných výzkumných a vzdělávacích 
organizací do Národní databáze pro potřeby vědy a 
výzkumu a pro pedagogické účely. 
V této souvislosti odkazujeme zejména na bod 4.5.1 
Požadavky Světové meteorologické organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví, ve kterém 
se uvádí: „Zvláštní pozornost obě rezoluce věnují 
vědě, výzkumu a vzdělávání a požadují, aby 

Zásadní Vysvětleno  
 
Celý obsah Národní databáze bude 
zdarma přístupný komukoliv. Vše nad 
rámec obsahu Národní databáze, tj. 
nestandardizované produkty a 
služby/pedagogické účely, tj. „na míru“ 
dle požadavků zadavatelů, bude 
zpoplatněno, a to i pro vědecké a 
výzkumné organizace a sektor 
školství. 
 
S rozšířením výčtu činností o hesla 
„informační podpora vědy a výzkumu“ 
a „informační podpora pedagogického 
procesu nesouhlasíme, neboť ČHMÚ 
nemůže být paušálně zavázán k 
činnostem, jejichž rozsah není 
vymezen.  
Věcný záměr zákona plně respektuje 
Programové prohlášení vlády v tom 
smyslu, že data (ve věcném záměru 
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pro nekomerční aktivity byly všechny dostupné údaje 
poskytovány zcela volně a neomezeně.“ 
Navíc, i předkládací zpráva k materiálu odkazuje na 
Programové prohlášení vlády, ze kterého vyplývá: 
„Všechna dostupná a zveřejnitelná data, která 
vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být 
neprodleně bezplatně zveřejňována jako otevřená 
data.  
Umožnění bezplatného přístupu výzkumných 
organizací k hydrometeorologickým údajům, ověřeným 
hydrometeorologickým údajům a standardizovaným 
produktům z Národní databáze pro potřeby vědy a 
výzkumu, by přispělo k značnému rozvoji odborné 
výzkumné činnosti v oblastech meteorologie, 
hydrologie, kvality vody a ovzduší. Uvolnění dat 
získaných monitoringem na republikové úrovni by 
umožnilo zpracovávat studie za větší reprezentativní 
celky. V současné době tomu v řadě případů brání 
značná finanční náročnost spojená s nákupem 
potřebných vstupních údajů. 

zákona pojmově označena jako 
hydrometeorologické údaje a ověřené 
hydrometeorologické údaje) jsou 
poskytována v rámci výkonu Státní 
hydrometeorologické služby 
bezúplatně, neboť úplatné je pouze 
poskytování nestandardizovaných 
produktů a služeb. Nestandardní 
produkty a služby také neodpovídají 
charakteru dat, která explicitně uvádí 
Programové prohlášení vlády, vznikají 
v rámci komerční služby ČHMÚ, která 
nemá veřejný charakter. Nadto 
uvádíme, že programové prohlášení 
cílí mimo jiné také na podporu „dalšího 
rozvoje služeb založených na těchto 
datech.“. Data tak budou přístupná pro 
vědecké i komerční subjekty, čímž se 
otevřou možnosti pro jejich maximální 
kvalitativní i kvantitativní využití.  
Věcný záměr zákona rovněž 
respektuje požadavky předpisů 
Světové meteorologické organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví. 
 
Akademie věd ČR s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

5.   K bodu 6.3 K bodu 6.3 Státní hydrometeorologická služba, 
k nevyváženosti hydrologických a 
meteorologických údajů 
 
Požadujeme do části 6.3 materiálu doplnit podrobnější 
úpravu hydrologických údajů tak, aby byla zajištěna 

Zásadní Akceptováno  
 
Předpokládáme, že během přípravy 
paragrafového znění bude průběžně 
finalizován výčet pro všechny obory. 
Pro účely věcného záměru pokládáme 
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vyváženější úprava meteorologických a hydrologických 
údajů v materiálu. 
Zdůvodnění:  
Domníváme se, že v předloženém návrhu nejsou 
rovnocenně upraveny standardizované hydrologické a 
meteorologické produkty, meteorologické produkty 
jsou upraveny podrobněji. Navrhujeme tuto 
nevyváženost odstranit a doplnit do návrhu 
podrobnější úpravu hydrologických údajů. 

výčet za dostačující.  
 
Akademie věd ČR s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
 

6.   K odstavci 
6.5 

K odstavci 6.5 Ochrana dat, údajů, produktů a 
služeb organizace 
 
Navrhujeme v zákoně taxativně stanovit, že využití 
veškerých hydrometeorologických údajů, ověřených 
hydrometeorologických údajů a standardizovaných 
produktů z Národní databáze pro potřeby vědy a 
výzkumu podléhá právě § 31 autorského zákona. 

Zdůvodnění:  
Dle odstavce 6.5 věcného záměru budou podléhat 
hydrometeorologické údaje, produkty a služby 
ochraně autorského zákona s licenčním ujednáním. 
Pokud se na ověřené hydrometeorologické údaje 
bude pohlížet jako na autorská díla, tak by mohlo 
dojít k omezení možnosti dílo dále rozšiřovat 
v podobě odborných publikací a vědecké činnosti.  
Dle § 31 autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) sice nezasahuje do 
autorských práv ten, kdo „užije výňatky z díla nebo 
drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze 
vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné 
tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými 
zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním 
účelem”, nicméně by bylo vhodné v zamýšleném 
zákoně taxativně stanovit, že využití veškerých 

Zásadní Vysvětleno 
 
Interpretaci dotčených ustanovení 
připomínkovým místem považujeme 
za nesprávnou. Záměrem zákona, 
resp. licenčních podmínek, není 
omezit užití a šíření 
hydrometeorologických 
údajů/ověřených 
hydrometeorologických 
údajů/standardizovaných produktů. 
Právě naopak veškeré údaje budou 
prostřednictvím databáze dostupnější 
než v současné době, kdy je nutné o 
ně explicitně žádat podle procesů 
upravených informačními zákony.  
 
Nicméně je nezbytné explicitně 
vyjádřit, že původcem 
hydrometeorologických 
údajů/ověřených 
hydrometeorologických 
údajů/standardizovaných produktů je 
ČHMÚ a za nakládání s nimi a za 
jejich zpracování je zodpovědný jejich 
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hydrometeorologických údajů, ověřených 
hydrometeorologických údajů a standardizovaných 
produktů z Národní databáze pro potřeby vědy a 
výzkumu podléhá právě § 31 autorského zákona. 
Zamezilo by se tak možným diskuzím o definici 
„výňatku z díla“ nebo „drobného díla“. 

uživatel, nikoliv ČHMÚ. A to včetně 
uvádění původu 
hydrometeorologických 
údajů/ověřených 
hydrometeorologických 
údajů/standardizovaných produktů (tj. 
zdrojování, citace). 
 
Akademie věd ČR s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
 

7.   K novým 
typům 
měření 
ČHMÚ 

K novým typům měření ČHMÚ 
Navrhujeme v materiálu explicitně upravit záležitosti 
týkající se nových typů měření ČHMÚ, zejména 
povinnost ČHMÚ zajistit dostatečně dlouhá paralelní 
měření a ta poskytnout v Národní databázi veřejnosti a 
zároveň vytvořit pro nová měření ČHMÚ přiměřené 
personální i finanční předpoklady a podmínky k jejich 
realizaci.  
Zdůvodnění:  
Považujeme za důležité, aby v materiálu byla 
explicitně upravena záležitost nových typů měření 
ČHMÚ a vytvořeny pro ně dostatečné podmínky pro 
jejich realizaci. Zároveň musí být jasně stanovené 
povinnosti ČHMÚ ohledně zajištění paralelních měření 
a zveřejňování dat v Národní databázi.  

Zásadní Vysvětleno  
 
ČHMÚ je výzkumnou institucí a 
provádí vlastní vědecký výzkum v 
rozsahu své působnosti a využívá 
vědeckých výzkumů v oblasti 
meteorologie, klimatologie, hydrologie, 
jakosti vod a kvality ovzduší a 
příbuzných vědních oborů a podílí se 
na vývoji příslušných standardů a 
norem. Z toho vyplývá i využívání 
nových měření. Testování, paralelní 
měření a další činnosti jsou 
standardním postupem při zavádění 
nových měření.  
„Nová měření“ není možné do 
budoucna explicitně specifikovat právě 
proto, že jsou nová a v tuto chvíli o 
nich nevíme. Vágní formulací by tak 
byl narušen princip právní jistoty. 
 
Akademie věd ČR s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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8.   K bodu 8 K bodu 8 Předpokládaný hospodářský a finanční 
dosah navrhované právní úpravy a další její 
dopady 
 
Navrhujeme upřesnit v materiálu informace týkající se 
předpokládaného hospodářského a finančního 
dosahu navrhované právní úpravy a dalším jejím 
dopadům a zdůvodnit, proč se i do budoucna nadále 
počítá s tržbami od veřejných subjektů a resortů i když 
materiál předpokládá, že budou veřejné instituce 
přístup k datům ČHMÚ v Národní databázi k dispozici 
zdarma. Jak uvedeno výše, z materiálu musí být 
jednoznačně zřejmý okruh činností, které bude ČHMÚ 
zajištovat povinně a zdarma pro veřejné instituce 
v rámci Národní databáze a okruh činností ČHMÚ, 
které budou pro veřejné instituce zpoplatněny.  
Zdůvodnění: 
Materiál v části 8 předpokládá, že financování ČHMÚ 
by mělo zůstat na současné úrovni. Např. v 
dokumentu ria_ALBSBKKEQXNX.docx, (str. 25) se 
uvádí: "Finanční zajištění ČHMÚ by mělo zůstat na 
současné úrovni, neboť převážná většina výstupů z 
činnosti ČHMÚ (poskytování údajů, ověřených údajů, 
produktů a služeb z oblasti meteorologie, 
klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší) bude 
poskytována subjektům dle stávajícího sazebníku 
služeb (za úhradu části nákladů spojených s jejich 
přípravou nebo zdarma), případně bezúplatně". 

Doporučující Vysvětleno  
 
ČHMÚ zůstane SPO, stejně tak jako 
zůstane zachován charakter komerčně 
vykonávaných činností, tj. 
nestandardizované produkty a služby 
mající komerční charakter, které jsou 
vykonávány pro různorodé subjekty na 
zakázku dle požadavků jednotlivých 
zadavatelů/zákazníků bude 
zpoplatněno, a to i pro subjekty 
veřejné správy. Hydrometeorologické 
údaje, ověřené hydrometeorologické 
údaje, standardizované produkty a 
služby budou dostupné všem zdarma 
prostřednictvím Národní databáze. 
Standardizované produkty a služby 
budou zdarma, jejich výčet je 
explicitně uveden. 
 
Akademie věd ČR s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
 

9.  MF  K bodu 4.5 K bodu 4.5 – Poskytování dat a produktů: Požaduje se 
slovo „poplatek“, které se v rámci bodu vyskytuje i v 
podbodu 4.5.2, nahradit jiným výrazem, například 
„úplata“, přičemž lze považovat za akceptovatelné k 
výše uvedené změně i doplnění vysvětlení, že 
příslušná směrnice používá termín „poplatek“. 

Zásadní Akceptováno 
  
Slovo „poplatek“ bylo v textu 
nahrazeno slovem „úplata“.  
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
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Poplatky jsou nenávratná, nedobrovolná, ekvivalentní 
a nesankční peněžitá plnění ukládaná na základě 
zákona spravovaná státem nebo jinými osobami 
vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými 
příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla 
účelovými, řádnými, pravidelnými a plánovanými 
(Boháč R., Daňové příjmy veřejných rozpočtů, 2013, s. 
111). Označovat slovem „poplatek“ plnění 
soukromoprávního charakteru je tedy nežádoucí.  
 
Pokud jde o citaci evropského předpisu, který pro toto 
peněžité plnění nesprávně používá označení 
„poplatek“, požaduje se použít např. formulaci „úplata 
(označená ve směrnici jako poplatek)“. 
 

připomínky souhlasí. 
 
 

10.   K bodu 5.1 K bodu 5.1 – Obsah věcného řešení: Budou-li 
poskytovány nějaké služby vykonávané ČHMÚ 
v hlavní činnosti úplatně, je třeba, aby toto bylo 
stanoveno v připravovaném zákoně. 
 

Zásadní Vysvětleno  
 
Věcný záměr zákona nepracuje 
s rozlišením mezi činnostmi 
uvedenými v ZL jako hlavní, nebo 
další. V duchu tohoto návrhu je pouze 
rozlišení na standardizované a 
nestandardizované produkty/ činnosti/ 
služby. To znamená, že mohou být 
nestandardizované činnosti/produkty/ 
služby v rámci hlavní činnosti a budou 
v duchu tohoto návrhu zpoplatněné a 
vice versa. Obecná deklarace ve 
vztahu k hlavní a jiné činnosti dle 
zřizovací listiny je uvedena na str. 10 
věcného záměru. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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11.   K bodu 
5.2.2 

K bodu 5.2.2 – Finanční aspekt: Věta ve čtvrtém 
odstavci „Respektive, pokud SPO vyprodukuje vyšší 
výnosy proti původnímu rozpočtu a zřizovatel nebude 
mít důvod provést tzv. odvod odpisů, může zřizovatel 
odsouhlasit úpravu rozpočtu, tedy současně schválit 
navýšení výnosů a nákladů SPO.“ je nesrozumitelná a 
je třeba ji přeformulovat. Vyšší výnosy a odvod 
z odpisů spolu nesouvisí. Pokud budou vyšší výnosy, 
je možné snížit příspěvek na provoz nebo stanovit 
nerozpočtovaný odvod z provozu. 
 

Zásadní Akceptováno 
 
Nesoulad obsahu materiálu 
s relevantními ustanoveními zákona o 
rozpočtových pravidlech byl napraven 
úpravou textu, který v současné době 
respektuje zásadu vyrovnanosti 
rozpočtu SPO. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

12.   K bodu 
5.2.2 

K bodu 5.2.2 – Finanční aspekt: V předposledním 
odstavci je obsažena část věty, ve znění „pokud SPO 
obdrží dotaci, může ji redistribuovat na jiné subjekty.“. 
Je třeba, aby předkladatel vysvětlil, co myslí 
„redistribucí“ dotace, protože podle názoru 
Ministerstva financí není tento postup v souladu 
s rozpočtovými pravidly 

Zásadní Akceptováno jinak  
 
Předmětné ustanovení upravuje 
dotace získané v rámci podpory 
výzkumu a vývoje dle podmínek 
poskytovatelů. V tom případě jsou 
finanční převody mezi subjekty 
v souladu s rozpočtovými pravidly. 
Rozpočtová pravidla stanoví, že 
příspěvková organizace hospodaří 
s prostředky jí svěřenými, materiálu 
uvedené plně respektuje ust. § 53 a 
násl. Rozpočtových pravidel, včetně 
povinností ve vztahu k nakládání 
s prostředky příspěvkové organizaci 
svěřenými. Při čerpání dotací ze 
strukturálních fondů EU musí 
samozřejmě ČHMÚ jako SPO 
respektovat pravidla stanovená 
právními předpisy, v této věci zejm. 
zákony č. 218/2000 Sb., a 130/2002 
Sb. Text materiálu byl v tomto smyslu 
upraven, aby nebyl zavádějící. 
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Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

13.   K bodu 6.4 K bodu 6.4 – Organizace pověřená výkonem státní 
hydrometeorologické služby: Z celkového hlediska lze 
považovat zvolený koncept zakotvení ČHMÚ do 
právního řádu jako problematický. Není zcela zřejmé, z 
jakého důvodu byla zachována forma příspěvkové 
organizace, nikoliv transformace na „klasický“ správní 
orgán, což by bylo příhodné zejména s přihlédnutím k 
faktu, že se v rámci věcného záměru navrhuje do 
zákona vtělit kompetence ČHMÚ. 
 
Z hlediska samotných kompetencí lze pak konstatovat 
vnitřní nekonzistenci, resp. nejasnosti v rámci těchto 
kompetencí, které by bylo vhodné exaktně vymezit. 
Konkrétně se jedná o vztah zřizovací listiny, kterou 
může Ministerstvo životního prostředí upravovat 
zřejmě dle libosti, tj. i mimo činnosti uvedené v bodech 
výše, a „oprávnění“ či spíše pravomoci ČHMÚ 
vykonávat hydrometeorologické služby. Zde není 
zřejmé, jakým způsobem bude řešena případná kolize 
zřizované listiny a uvedeného oprávnění. 
 
Finálně je nutné uvést, že fakt, že bude mít ČHMÚ 
zákonem stanovený rozsah svých činností, zakládá 
odůvodněnou domněnku, že opodstatněnost pohledu 
na výkon hydrometeorologické služby jako na výkon 
veřejné správy bude tím spíše podpořena, tj. bude mít 
dopady na povahu poskytování nestandardizovaných 
produktů a služeb (více viz připomínka k bodu 6.5). 

Zásadní Vysvětleno  
 
V průběhu diskusí, které v návaznosti 
na Usnesení vlády č. 981 z 2. 12. 
2015 o 3. aktualizaci „Seznamu prvků 
kritické infrastruktury, jejichž 
provozovatelem je organizační složka 
státu“, probíhaly mezi MŽP a ČHMU, 
byly zvažovány dvě varianty právního 
statusu ČHMÚ, a to příspěvková 
organizace a organizační složka státu. 
Zásadním argumentem pro zachování 
statu quo doplněného o zvláštní zákon 
upravující postavení ČHMÚ a jeho 
povinnosti bylo zejména výše zmíněné 
usnesení vlády, které ČHMÚ zařadilo 
na seznam prvků kritické 
infrastruktury, přestože jako 
provozovatel informačních a 
komunikačních technologií není 
organizační složkou státu, ale 
příspěvkovou organizací. Právě toto 
relativně nové zařazení ČHMÚ do 
kategorie prvku kritické infrastruktury 
může, bez patřičného zákonného 
zakotvení, způsobit existenční potíže 
zejména finančního a personálního 
rázu. Prvkům kritické infrastruktury 
jsou totiž uloženy povinnosti, které 
musí permanentně a zejména 
v krizových situacích plnit, avšak na 
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rozdíl od většiny ostatních orgánů ze 
seznamu není postavení ČHMÚ 
dostatečným způsobem právně 
zakotveno ani zajištěno odpovídajícím 
financováním. Zachování právní formy 
příspěvkové organizace doplněné o 
samostatný zákon se předkladatelům 
jeví jako nejlepší možná a udržitelná 
varianta zajištění veškerých 
současných standardů služeb v gesci 
ČHMÚ. Zachování právní formy 
ČHMÚ jako státní příspěvkové 
organizace zajistí kontinuitu právní 
subjektivity ČHMÚ a nebude tak nutné 
zasahovat do zmocnění složkových 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší, 
vodní zákon apod.), která obsahují 
možnost přenést výkon pravomocí 
MŽP na jím zřízenou právnickou 
osobu. Předpoklad legislativního 
ukotvení ČHMÚ jako státní 
příspěvkové organizace je takový, že 
bude ČHMÚ zřízeno přímo zákonem, 
případně nový právní předpis bude 
obsahovat zmocňovací ustanovení, 
které bude obsahovat oprávnění zřídit 
právnickou osobu s právní formou 
státní příspěvkové organizace za 
účelem výkonu funkce složky státní 
hydrometeorologické služby. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

14.   K bodu 6.5 K bodu 6.5 – Ochrana dat, údajů, produktů a služeb: Zásadní Vysvětleno 
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Je třeba vyjasnit, jakou povahu má mít poskytování 
nestandardizovaných produktů a služeb. Je-li 
poskytování těchto produktů či služeb výkonem 
činnosti orgánu veřejné moci, a má-li tedy úhrada za 
tuto činnost veřejnoprávní charakter, je nutné vyslovit 
zásadní nesouhlas s navrženou právní úpravou. 
Důvodem je to, že z věcného záměru vyplývá, že výše 
úplaty za poskytování nestandardizovaných produktů a 
služeb má být odvozena od údaje v ceníku, který má 
být zveřejněn na internetových stránkách ČHMÚ, což 
neodpovídá standardnímu způsobu, jak se legislativně 
zakotvuje peněžité plnění daňového charakteru, neboť 
přímo zákon bude muset zakotvit všechny základní 
konstrukční prvky tohoto veřejnoprávního peněžitého 
plnění, případně alespoň stanovit jasně meze, pokud 
mají být tyto konstrukční prvky upřesněny v 
podzákonném právním předpise. 
Podle ustanovení článku 11 odst. 5 Listiny základních 
práv a svobod lze daně a poplatky a jiná obdobná 
peněžitá plnění ukládat jen na základě zákona, 
přičemž pojem „na základě zákona“ se pokusil vymezit 
Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 3/95 („malé 
pivovary“), v němž dovodil, že všechny základní 
konstrukční prvky daní, poplatků a jiných obdobných 
peněžitých plnění mají být obsaženy přímo v zákoně, 
příp. má zákon obsahovat alespoň jejich limity (typicky 
je zákonem stanovena maximální výše poplatku, jak je 
tomu například v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Ústavní 
soud shledal ve zmíněném nálezu jako protiústavní 
takovou zákonnou úpravu, kdy víceméně všechny 
základní konstrukční prvky měly být vymezeny 
prováděcím právním předpisem (nařízením vlády). V 
daném případě má být výše úhrady dokonce 
ponechána zcela na libovůli ČHMÚ, což by v případě, 

 
Nejedná se o výkon činnosti orgánu 
veřejné moci, ani o veřejnoprávní 
plnění. Jedná se o produkty a služby 
mající komerční charakter, které jsou 
vykonávány pro různorodé subjekty na 
zakázku dle požadavků jednotlivých 
zadavatelů/zákazníků bude 
zpoplatněno, a to i pro subjekty 
veřejné správy.  Jako takové tyto 
produkty a služby nemají 
veřejnoprávní charakter, ale naopak 
charakter komerční a jejich výkon je 
zapříčiněn ryze soukromým, nikoliv 
veřejným, zájmem. Veškeré produkty 
a služby, jež jsou tvořeny, resp. 
vykonávány, ve veřejném zájmu, 
budou součástí obsahu Národní 
databáze, kde budou zdarma 
k dispozici. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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že by se jednalo o veřejnoprávní plnění, bylo v duchu 
nálezu Pl. ÚS 3/95 ve zjevném rozporu se zmíněným 
ustanovením čl. 11 odst. 5 Listiny. 
 
Na základě výše uvedených argumentů se požaduje, 
aby v případě, že má jít o veřejnoprávní peněžité 
plnění za výkon veřejné moci, byl tento výkon 
zpoplatněn peněžitým plněním ve standardní formě, 
tedy poplatkem. Současně je nutné zvolit správný 
charakter poplatku. Vzhledem k faktu, že se v tomto 
případě zřejmě jedná o výkon státní správy, je na 
místě zavést správní poplatek, jehož předmětem by 
bylo „poskytnutí nestandardizovaného produktu nebo 
služby“. 
Alternativně by bylo možné namísto poplatku stanovit 
povinnost uhradit náhradu nákladů poskytnutí 
nestandardizovaných produktů a služeb. V takovém 
případě by však zákon či jiný právní předpis musel 
stanovit rozsah, ve kterém jsou náklady hrazeny, a 
postup určení výše náhrady (srov. např. § 107 
daňového řádu). Tento postup by však byl vhodný 
pouze v případě náhrady skutečných nákladů. Pokud 
by mělo jít o náhradu paušální, pak je na místě vybírat 
poplatek, jak bylo naznačeno výše, protože poplatek je 
materiálně paušalizovanou náhradou nákladů.  
Má-li být poskytnutí nestandardizovaných produktů a 
služeb soukromoprávní záležitostí a úplata za její 
vykonání soukromoprávním plněním, upozorňuje se na 
skutečnost, že v takovém případě bude tato 
soukromoprávní úplata s velkou pravděpodobností 
podléhat dani z příjmů a dani z přidané hodnoty. 
Z uvedených důvodů se požaduje vyjasnění 
charakteru peněžitého plnění za poskytování 
nestandardizovaných produktů a služeb, tedy zda jde 
o platbu za výkon veřejné správy nebo o platbu za 

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



19 

 

soukromoprávní činnost. Pokud jde o platbu za výkon 
veřejné správy, požaduje se vyjasnění charakteru 
výkonu veřejné správy a v návaznosti na to přeměnit 
peněžité plnění do vhodné formy (správní poplatek 
nebo náhrada skutečných nákladů). Ministerstvo 
financí jako ústřední správní úřad pro daně, poplatky a 
jiná obdobná peněžitá plnění je připraveno se podílet 
na potřebné reformulaci textu. 

15.   K bodu 6.6 K bodu 6.6 – Přestupky: Je třeba upravit, co bude 
přestupkem, kdo bude přestupky projednávat, 
případně vybírat a vymáhat pokuty za ně uložené a 
příjmem kterého rozpočtu tyto pokuty budou. 

Zásadní Vysvětleno  
 
Přestupky se budou řídit jednotlivými 
složkovými zákony, např. zákon o 
ochraně ovzduší či vodní zákon. 
V průběhu přípravy věcného záměru 
bylo toto téma několikrát diskutováno 
a předkladatel došel k závěru, že 
jediné protiprávní chování, které 
v současné době není legislativně 
upraveno, je porušení tzv. „single 
voice principle“ tak, jak jej popisuje 
část 6.6. materiálu. Zda by byl tento 
konkrétní případ začleněn do systému 
krizového řízení či by zákon o zajištění 
hydrometeorologické služby obsahoval 
skutkovou podstatu, bude předmětem 
jednání s gestorem přestupkové 
legislativy, Ministerstvem vnitra. 
Současně bude předmětem přípravy 
paragrafového znění zákona úprava 
skutkových podstat přestupků ve 
vztahu k oblasti meteorologie, která 
není v současné době legislativně 
upravena. V případě závažnějšího 
porušení výhradního postavení ČHMÚ 
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jako jediného orgánu oprávněného 
k vydání výstrahy před extrémními 
povětrnostními je třeba vzít v potaz 
také vazbu na instituty trestního práva 
(např. § 357 TZ, šíření poplašené 
zprávy).  
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

16.   Závěrečná 
zpráva 

z hodnocen
í dopadů 
regulace 

 

Bod 3.1 – Identifikace nákladů a přínosů: Rámeček na 
str. 24 věta druhá a třetí – s obsahem těchto vět 
Ministerstvo financí nesouhlasí. Buď bude rozhodnuto, 
že služby budou zpoplatněné a pak uživatelé těchto 
služeb skutečně budou za tyto služby platit, anebo 
bude rozhodnuto, že služby budou i nadále zadarmo, 
což je možné vyřešit tak, že příslušným organizačním 
složkám státu (odběratelům služeb) bude trvale snížen 
rozpočet a o tyto částky bude navýšen rozpočet 
Ministerstva životního prostředí, aby mohl tyto částky 
poskytovat ČHMÚ jako příspěvek na provoz. 

Zásadní Vysvětleno 
 
Text tabulky byl z velké části 
odstraněn pro nesouhlas více 
připomínkových míst a zároveň 
z důvodu, že v důsledku projednávání 
věcného záměru zákona již 
neodpovídal dohodnutým postupům. 
Systém financování bude zachován 
v současné podobě s tím, že charakter 
produktu a služby 
(standardizovaný/nestandardizovaný) 
bude určujícím faktorem pro 
bezúplatnou dispozici prostřednictvím 
Národní databáze, nebo poskytnutím 
za úplatu na základě 
soukromoprávních smluvních 
ujednání. Nadále zůstává pouze věta 
první, která připomínkována nebyla. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

17.   Obecně Jistě lze souhlasit se snahou definovat tzv. 
standardizované  

Doporučující Vysvětleno 
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a nestandardizované výstupy, které budou 
poskytovány za úhradu. Je však nutné zdůraznit fakt, 
že ČHMÚ je přímo uveden jako podřízená součást 
Ministerstva životního prostředí  
v kompetenčním zákoně.  Podle zřizovací listiny 
vykonává funkci ústředního státního ústavu ČR pro 
obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody 
klimatologie a meteorologie jako objektivní odborné 
služby poskytované přednostně pro státní správu. Tj. 
potřebné, resp. očekávané, že výstupy z uvedených 
oblastí by měly být i v budoucnu poskytovány 
bezplatně (viz čl. 5 opatření MŽP č. 17/17). 
Rozhodující budou v tomto případě stanoviska 
dotčených rezortů, resp. „objednávka rezortů“, na 
strukturu a rozsah poskytovaných výstupů. V daném 
kontextu se rovněž doporučuje věnovat pozornost 
obsahu hlavní a vedlejší činnosti ČHMÚ, zejména z 
hlediska z pohledu definování  
a přiřazení jednotlivých typů výstupů. 
 

Považujeme za optimální zachovat 
stávající způsob financování, tj. 
financování ČHMÚ v rámci příspěvku 
od MŽP. Pro futuro se počítá se 
zrušením zřizovací listiny a nahrazení 
zřízení ČHMÚ samotným zákonem o 
zabezpečení hydrometeorologické 
služby tak, jak to umožňuje § 53 
rozpočtových pravidel. Zachování 
právní formy ČHMÚ jako státní 
příspěvkové organizace zajistí 
kontinuitu právní subjektivity ČHMÚ a 
nebude tak nutné zasahovat do 
zmocnění složkových zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší, vodní zákon apod.), 
která obsahují možnost přenést výkon 
pravomocí MŽP na právnickou osobu. 
Máme za to, že ČHMÚ bude i nadále 
naplňovat povinnosti uložené MŽP 
v kompetenčním zákoně. Orgány 
státní správy, stejně jako kdokoliv 
z řad veřejnosti, budou moci i nadále 
získávat bezplatně data, kterými 
ČHMÚ disponuje a která budou tvořit 
obsah Národní databáze. Jedná se o 
tzv. „údaje“ a „ověřené údaje“, tedy 
veškerá data z měřicích stanic. Cílem 
zákona je stanovit hranici mezi daty, 
kterými ČHMÚ disponuje, a „produkty“ 
a „služby“, která ČHMÚ zpracovává a 
vykonává ve veřejném zájmu a pro 
zajištění plnění úkolů veřejné, resp. 
státní správy (údaje a ověřené údaje, 
např. informace o průtocích vody či 
úhrnu srážek v bezprostřední blízkosti 
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měřicích stanic, předpověď počasí pro 
území kraje) a daty a jejich 
zpracováním, kde veřejný zájem 
vyjádřený výše chybí, tato data jsou 
pak získávána a zpracovávána za 
účelem uspokojení poptávky 
konkrétního subjektu a jeho 
soukromého zájmu (např. informace o 
průtocích vody či úhrnu srážek mimo 
měřicí stanice, předpověď počasí pro 
území jedné obce). V případě 
povodňových plánů či plánů boje proti 
suchu může být k jejich zpracování 
pověřen soukromoprávní subjekt, 
zpravidla vybraný dodavatel 
v zadávacím řízení. Díky otevřené 
databázi vznikne v předmětném 
odvětví lepší konkurenční prostředí, 
neboť data budou přístupná všem a 
společnosti budou moci lépe 
odhadnout náročnost a s ní související 
hodnotu projektu již před vstupem do 
zadávacího řízení. Tím je také 
naplněno Programové prohlášení 
vlády, a to konkrétně kapitola „Digitální 
Česko“, která stanoví: „Všechna 
dostupná a zveřejnitelná data, která 
vzniknou za peníze daňových 
poplatníků, musí být neprodleně 
bezplatně zveřejňována jako otevřená 
data. To podpoří další rozvoj služeb 
založených na těchto datech.“ a 
„Snadný přístup k informacím o 
fungování veřejné správy je jedním ze 
základních prvků moderního 
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digitálního státu. Proto zlepšíme 
přístup občanů k informacím, a to i o 
hospodaření veřejných institucí tak, 
aby byly informace poskytovány včas 
a bez nepřiměřených nákladů.“ 
Východisko rozdělení dat je obsaženo 
v tabulce, která je přílohou věcného 
záměru.  
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

18.   Obecně Předkladatel by se měl pokusit navrhnout opatření 
(systém) k větší motivaci na přesnosti prognostické 
činnosti. Z hlediska legislativně-technického je potřeba 
v materiálu při citacích právních předpisů uvádět v 
souladu s legislativními pravidly u každého citovaného 
právního předpisu dovětek „ve znění pozdějších 
předpisů“, pokud byl citovaný předpis (příp. jeho 
relevantní část) v minulosti novelizován. 

Doporučující Akceptováno 
 
Názvy legislativních předpisů byly 
upraveny. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

19.   Obecně Doporučuje se zvážit, zda ČHMÚ má nadále fungovat 
jako státní příspěvková organizace, nebo by bylo 
vhodnější právní formu změnit. 
 

Doporučující Vysvětleno  
 
V průběhu diskusí, které v návaznosti 
na Usnesení vlády č. 981 z 2. 12. 
2015 o 3. aktualizaci „Seznamu prvků 
kritické infrastruktury, jejichž 
provozovatelem je organizační složka 
státu“, probíhaly mezi MŽP a ČHMU, 
byly zvažovány dvě varianty právního 
statusu ČHMÚ, a to příspěvková 
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organizace a organizační složka státu. 
Zásadním argumentem pro zachování 
statu quo doplněného o zvláštní zákon 
upravující postavení ČHMÚ a jeho 
povinnosti bylo zejména výše zmíněné 
usnesení vlády, které ČHMÚ zařadilo 
na seznam prvků kritické 
infrastruktury, přestože jako 
provozovatel informačních a 
komunikačních technologií není 
organizační složkou státu, ale 
příspěvkovou organizací. Zachování 
právní formy ČHMÚ jako státní 
příspěvkové organizace zajistí 
kontinuitu právní subjektivity ČHMÚ a 
nebude tak nutné zasahovat do 
zmocnění složkových zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší, vodní zákon apod.), 
která obsahují možnost přenést výkon 
pravomocí MŽP na právnickou osobu. 
Právě toto relativně nové zařazení 
ČHMÚ do kategorie prvku kritické 
infrastruktury může, bez patřičného 
zákonného zakotvení, způsobit 
existenční potíže zejména finančního 
a personálního rázu. Prvkům kritické 
infrastruktury jsou totiž uloženy 
povinnosti, které musí permanentně a 
zejména v krizových situacích plnit, 
avšak na rozdíl od většiny ostatních 
orgánů ze seznamu není postavení 
ČHMÚ dostatečným způsobem právně 
zakotveno ani zajištěno odpovídajícím 
financováním. Zachování právní formy 
příspěvkové organizace doplněné o 
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samostatný zákon se předkladatelům 
jeví jako nejlepší možná a udržitelná 
varianta zajištění veškerých 
současných standardů služeb v gesci 
ČHMÚ. Předpoklad legislativního 
ukotvení ČHMÚ jako státní 
příspěvkové organizace je takový, že 
bude ČHMÚ zřízeno přímo zákonem, 
případně nový právní předpis bude 
obsahovat zmocňovací ustanovení, 
které bude obsahovat oprávnění zřídit 
právnickou osobu s právní formou 
státní příspěvkové organizace za 
účelem výkonu funkce složky státní 
hydrometeorologické služby. 
 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

20.   K návrhu 
usnesení 

 

V návrhu usnesení vlády není důvod uvádět mezi 
osobami, které mají usnesení provést, předsedu vlády. 
Bod II. návrhu usnesení vlády se doporučuje upravit 
takto: „II. ukládá ministrovi životního prostředí, ve 
spolupráci s ministrem vnitra a ministrem obrany 
vypracovat a vládě do 31. prosince 2020 předložit 
návrh zákona podle bodu I tohoto usnesení“. 

Doporučující Akceptováno  
 
Návrh usnesení byl upraven ve smyslu 
uplatněné připomínky.  
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

21.   K návrhu 
usnesení 

 

Doporučuje se zvážit, kdy má být podle předkladatele 
zákon schválen. Zda ještě v tomto volebním období 
PSP, nebo až v dalším volebním období PSP. Podle 
toho je třeba stanovit termín předložení návrhu zákona 
na jednání vlády. 

Doporučující Vysvětleno  
 
S ohledem na urgentní situaci 
způsobenou přetrvávajícím 
nevyhovujícím právním stavem a 
nutností reakce na usnesení vlády č. 
981 z 2. 12. 2015 o 3. aktualizaci 
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„Seznamu prvků kritické infrastruktury, 
jejichž provozovatelem je organizační 
složka státu“, bylo předložení věcného 
záměru vládě stanoveno Plánem 
legislativních prací vlády na 31. 
prosince 2019 a následně bylo 
s ohledem na diskuse dotčených 
orgánů posunuto na 30. června 2020. 
Vláda se ztotožňuje se závěry 
Bezpečnostní rady státu, která dala 
k úpravě postavení ČHMÚ prvotní 
impuls a ministr životního prostředí je 
povinen úkoly plynoucí z výše 
uvedeného ustanovení a plánu 
legislativních prací plnit. Diskuse o 
dalším postupu ve věci návrhu je 
politickým rozhodnutím, které bude 
záviset mimo jiné i na výsledcích 
meziresortního připomínkového řízení. 
Úvaha nad časovým harmonogramem 
požadovaným v připomínce tedy 
bezpochyby proběhne. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

22.  MZE Obecně Pokud má být uzákoněno zabezpečení 
hydrometeorologické služby, je nezbytné, aby 
byla stanovena závazná pravidla pro určité 
činnosti k jejímu zajištění. 
Z předloženého věcného záměru vyplývá, že 
dosavadní poskytovatel - ČHMÚ - by měl být 
výhradním poskytovatelem předpovědí a výstrah 
upozorňujících na výskyt a předpokládaný vývoj 
nebezpečných jevů v oblasti hydrometeorologie a 

Zásadní Vysvětleno  
 
Předkladatel má za to, že postavení 
ČHMÚ je ve věcném záměru 
definováno dostatečně. Je určena jeho 
forma (příspěvková organizace státu), 
jakož i výčet činností, které 
zabezpečuje.  
V případě předpovědní služby se 
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zajišťování činnosti smogového varovného a 
regulačního systému. Má-li být „jedinou autoritou 
oprávněnou k interpretaci hydrometeorologických 
údajů, ověřených hydrometeorologických údajů a 
k vyhlašování stavů“, je nezbytné doplnit návrh 
zákona o závaznou úpravu práv a povinností 
poskytovatele, zejména 
- práv a povinností poskytovatele při pořizování 

či sdílení dat z monitoringů, zejména ve 
vztahu k jiným státním organizacím a omezení 
možnosti poskytovat data veřejnosti bez 
souhlasu pořizovatele těchto dat, 

 
- práv a povinností poskytovatele při 

poskytování získaných dat a informací, 
zejména ve vztahu k jiným státním 
organizacím, např. vlastníkům prvků kritické 
infrastruktury, 

 
- věcně usměrněnou cenu služeb poskytovatele 

vzhledem k záměru vytvořit exkluzivitu jeho 
činností zákonem, případně vyloučení 
jakékoliv úhrady vůči jiným státním 
organizacím, 

 
- sankce za neplnění zákonem uložených 

povinností poskytovatele, 
 
- upřesnit právo hospodařit s určitým majetkem 

státu tvořícím dosavadní monitorovací síť 
spravovanou ČHMÚ. 

  
Připravovaný zákon o zabezpečení 
hydrometeorologické služby musí umožnit 
(zavést) koordinaci existujících činností různých 

jedná o standardizovanou službu a 
není proto za úplatu, všechny 
informace a výstupy budou sdíleny – a 
to včetně směrem ke státním 
podnikům Povodí a prvkům kritické 
infrastruktury. 
Státní podniky Povodí jsou již zmíněny 
v částech 3 a 4.3. materiálu, nově také 
v rámci části 4.5.5. Souhlasíme však, 
s ohledem na důležitost jejich 
postavení, s tím, aby byly státní 
podniky Povodí zařazeny mezi 
významné spolupracující organizace. 
Odkaz na strategickou spolupráci se 
zástupci Státních podniků Povodí byl 
doplněn na str. 25 v části 6.4. 
materiálu. Zároveň bylo v materiálu 
explicitně uvedeno (bod 6.2 materiálu), 
že připravovaný právní předpis 
nebude mít vliv na uspořádání 
vlastnických poměrů a příslušností 
hospodařit s majetkem státu ve vztahu 
k souboru měřících a pozorovacích 
stanic, zařízení, systémů a 
infrastruktury. 
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
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subjektů, zejména státních podniků Povodí, 
neboť předkládaný věcný záměr je prakticky 
pomíjí, a musí stanovit kompetence jednotlivým 
subjektům.  
Jsme toho názoru, že kromě zmínky o spolupráci 
ČHMÚ se správci povodí na zabezpečování 
předpovědní služby, by bylo vhodné uvést státní 
podniky Povodí jako významné spolupracující 
organizace a současně jako významného 
odběratele dat i produktů ČHMÚ. 

23.   Ke 
kapitole 

4.5.5 
 

V předposlední odrážce by mezi vyjmenovanými 
tuzemskými organizacemi měly být uvedeny i státní 
podniky Povodí. Žádáme text uvést ve znění: „- na 
základě bilaterálních smluv s celou řadou dalších 
tuzemských i zahraničních organizací a partnerů, 
mezi které patří např. Armáda České republiky, státní 
podniky Povodí, národní hydrometeorologické služby 
okolních států;“. 
 

Zásadní Akceptováno  
 
Úprava byla provedena ve znění 
připomínky.  
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

24.   Ke 
kapitole 

6.1 
 

V textu posledního odstavce je uvedeno, že ČHMÚ je 
jediná organizace oprávněná k vyhlašování stavů, 
aniž by bylo uvedeno, o jaké stavy se jedná. 
Požadujeme doplnit. 

 
Připomínáme, že např. povodňové stavy vyhlašuje 
příslušný povodňový orgán. 

 
Rovněž nesouhlasíme s tím, že ČHMÚ je jedinou 
autoritou oprávněnou k interpretaci 
hydrometeorologických údajů. Takových institucí je 
jistě víc, mj. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, 
vysoké školy, státní podniky Povodí a i další. Státní 
podniky Povodí rovněž mají hustou a kvalitní síť 

Zásadní Vysvětleno 
 
- Ad vyhlašování stavů – ano, 

úprava vodního zákona zůstane 
platná, zde jde o SVRS. V tomto 
smyslu bude také materiál 
upraven, aby jasně vyplývalo, že 
současná úprava působnosti např. 
v oblasti protipovodňové ochrany 
není věcným záměrem dotčena. 

- Ad interpretace: Provozování sítí 
státní podniky Povodí není 
v souladu se standardy 
provozování sítí ČHMÚ. Jedná se 
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hydrometeorologického pozorování, srovnatelných 
standardů a jistě je v jejich kompetenci svá měření i 
interpretovat. 
 

o závaznou interpretaci pro 
potřeby státní správy v konkrétních 
záležitostech. Všechny 
hydrometeorologické údaje a 
ověřené hydrometeorologické 
údaje využívané veřejnou správou 
musí mít stejnou kvalitu a přesnost 
jako údaje poskytované Státní 
hydrometeorologickou službou 
definovanou tímto zákonem, tj. 
musí respektovat postupy kontroly 
kvality a přesnosti, které garantuje 
Státní hydrometeorologická služba. 
Jde o zajištění stavu, kdy 
rozhodování veřejné správy 
vychází z podkladů, jejichž 
správnost, kvalita a metodika 
zpracování je garantována. Např. 
řady naměřených údajů nebývají 
úplné, mohou obsahovat chyby. 
Každý subjekt musí garantovat 
použití stejné metodiky a 
jednotnosti doplnění/opravy 
datových řad, jaké používá Státní 
meteorologická služba. Rovněž 
musí garantovat metodiku a 
jednotnost výpočtu agregovaných 
údajů, např. průměrných hodnot.  

 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

25.   Ke 
kapitole 

Požadujeme vysvětlit pozici nově zřizované Národní 
databáze. Přestože jde o klíčový prvek záměru, není 

Zásadní Akceptováno částečně 
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6.2 
 

popsáno, jakým způsobem a s jakými parametry 
bude Národní databáze vedena, zda bude ošetřena 
nějakým legislativním předpisem nebo normou. V 
dokumentu jsou také zmíněna otevřená data, ale bez 
dalšího popisu a souvislostí, mj. bez vazby na další 
související legislativu např. v oblasti informačních 
technologií. 

V Národní databázi budou 
hydrometeorologické údaje, ověřené 
hydrometeorologické údaje a 
standardizované produkty. Národní 
databáze bude splňovat standardy 
open data, tedy data v ní uvedená 
naplňují definici otevřených dat ve 
smyslu § 3 odst. 11 zákona č. 
106/1999 Sb. Národní databáze je 
blíže specifikována v bodě 4.1 
věcného záměru. 
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním souhlasí. 

26.   Ke 
kapitole 

6.3 
 

V odrážce poskytování standardizovaných služeb pro 
zajištění potřeb státní a veřejné správy je uvedeno: „- 
hodnocení podzemních vod a stavu útvarů 
povrchových vod;“.  

 
V současné době zajišťují hodnocení stavu útvarů 
povrchových vod státní podniky Povodí (§ 21 odst. 4 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů). V případě, že toto hodnocení bude 
převedeno na ČHMÚ, je nutné projednání této 
změny. 
 

Zásadní Akceptováno  
  
ČHMÚ je připraven do budoucna 
zajistit hodnocení stavu podzemních 
vod v plném rozsahu. 
 
Konkrétní podmínky budou 
předmětem bilaterálních jednání 
v průběhu přípravy paragrafového 
znění zákona. Budou však vycházet 
z dohody, které bylo dosaženo 
v průběhu vypořádání připomínek a 
která vychází z předpokladu, že 
ČHMÚ vytvoří základní hodnocení pro 
všechny vodní útvary za každé tříleté 
období pro povrchové vody a za 
šestileté období pro podzemní vody. 
Následná verifikace výsledků 
hodnocení by probíhala ve spolupráci 
s SPP, a to především v oblasti 
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hodnocení ekologického stavu popř. 
hydromorfologie, kde je nutná odborná 
znalost místních podmínek.  
Druhým předpokladem funkčního 
systému je skutečnost, že ačkoliv 
hodnocení stavu vodních útvarů bude 
zajišťovat ČHMÚ, nebudou dotčeny 
kompetence správců povodí dané 
zněním § 21 odst. 4 a 5 a  § 22 
vodního zákona.    
 
S ohledem na skutečnost, že se 
změna kompetencí dotkne více 
právních předpisů, než jen §§ znění 
připravovaného zákona, bude potřeba 
přistoupit k legislativním úpravám 
komplexně. I to bude účelem pracovní 
skupiny, která bude při přípravě §§ 
znění zákona vytvořena a v níž 
počítáme s účastí MZe i SPP. 
 
Hodnocení stavu podzemních vod a 
stavu útvarů povrchových vod je na 
str. 29 v části 6.3.  materiálu zařazeno 
mezi tzv. standardizované produkty.  
Ke standardizovaným produktům mají 
orgány státní správy zaručen 
bezplatný přístup, což lze vyčíst též z 
přehledné excelové tabulky, která je 
přílohou materiálu a je tedy jeho 
nedílnou součástí. Bezplatný přístup k 
výsledkům hodnocení pro SPP, VPÚ, 
ČIŽP je tedy zaručen.  
 
S ohledem na obvyklou míru detailu 
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věcného záměru a jeho strukturu 
nepovažujeme za vhodné zapracování 
konkrétních detailů přímo do 
materiálu. Vysvětlení uvedené k této 
připomínce, na základě jednání a 
emailové komunikace a garanci účasti 
na pracovních skupinách, považujeme 
za optimální vypořádání připomínky.  
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním souhlasí. 
 
  

27.   K příloze č. 
1 
 

Způsob poskytování vstupů pro „Státní podniky, 
společnosti s majetkovou účastí státu, územních 
samospráv, v.v.i. apod. navrhujeme upravit ve všech 
řádcích poslední tabulky na „zdarma“.  

 
Dle našeho názoru, by alespoň zejména data od 
ČHMÚ (například řady m – denních vod atd.), která 
státní podniky Povodí uveřejňují na webových 
stránkách, měla být pro státní podniky Povodí 
nezpoplatněna. 

 
Na konec textu označeného ** žádáme doplnit „a 
vychází z věcně usměrňované ceny (zákon č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů)“. 

Zásadní Částečně akceptováno, vysvětleno 
 
Hodnoty denních průtoků pro 
vodoměrné stanice jsou doplněny 
mezi standardizované produkty 
následovně: „údaje o m-denních 
průtocích na vodoměrné stanici v 
rámci sítě monitoringu množství 
povrchových vod“, a budou tak 
dostupné zdarma pro všechny.  
Nelze zde ovšem udávat zdarma 
služby na míru, které se definují ze 
strany organizací a které vyžadují 
konkrétní spotřebu času při jejich 
vytváření pro žadatele. Nelze zajistit, 
aby bylo možno všem požadavkům 
vyhovět (např. m-denní průtoky 
v libovolném místě toku).  
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním připomínky 
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souhlasí. 
 

28.   Závěrečná 
zpráva 

z hodnocen
í dopadů 
regulace 

 
 

Do bodu „1.4 Identifikace dotčených subjektů“ 
žádáme doplnit státní podniky Povodí. 
 

Zásadní Akceptováno 
 
Požadovaná úprava byla do 
hodnocení RIA zakomponována.  
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
 

29.   Závěrečná 
zpráva 

z hodnocen
í dopadů 
regulace 

 
 

S ohledem na uvedené připomínky žádáme, aby 
státní podniky Povodí byly zahrnuty do okruhu 
připomínkujících subjektů připravovaného zákona. 
 

Zásadní  Akceptováno jinak 
 
Z hlediska Legislativních pravidel 
vlády je připomínkovým místem 
Ministerstvo zemědělství, do jehož 
gesce spadají též jím zřizované 
právnické osoby. Z tohoto hlediska 
tedy nadále zůstává připomínkovým 
místem pouze Ministerstvo 
zemědělství, nicméně v oblasti 
hydrologické služby budou úpravy a 
vývoj prací na připravovaném právním 
předpisu konzultovány se státními 
podniky povodí, stejně jako bude 
zajištěna jejich účast v relevantních 
pracovních skupinách pro přípravu §§ 
znění zákona o hydrometeorologické 
službě. 
 
 Ministerstvo zemědělství s 
vypořádáním připomínky souhlasí. 
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30.   Ke kapitole 
4 

Ve vlastním materiálu v kapitole 4 „Současný stav 
finančního zajištění činností a služeb“ je v odstavci 2 
uvedeno: „Další část finančních zdrojů ke krytí 
provozních nákladů tvoří výnosy z vlastních 
komerčních činností (cca 21–24 %) a účelové dotace 
na projekty vědy a výzkumu (cca 7–9 % celkových 
nákladů na zajištění provozu a činností a služeb; 
údaje vycházejí z let 2016–2018).".  

 
Žádáme o objasnění použití účelových dotací na 
projekty vědy a výzkumu na zajištění provozu a 
činností a služeb ČHMÚ. 

Doporučující Akceptováno  
 
Materiál je upraven tak, aby bylo 
jasné, že dotace na VaV jsou 
využívány na výzkum a rozvoj 
budoucího zabezpečení činností. 
Jedná se přibližně o 7-9% z celkových 
nákladů ústavu. 
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

31.   K bodu II. 
usnesení 

V bodě II. usnesení doporučujeme slovo „vládního“ 
nahradit slovem „vládní“. Celý materiál doporučujeme 
překontrolovat z hlediska překlepů a formální stránky 
textu. 
 

Doporučující Akceptováno 
 
Požadovaná změna v návrhu 
usnesení byla provedena a byla 
provedena jazyková korektura celého 
textu.  
 
Ministerstvo zemědělství 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

32.  TAČR  K příloze č. 
1 

Hydrometeorologické údaje, ověřené 
hydrometeorologické údaje a standardizované 
produkty a služby budou v Národní databázi zdarma a 
bude je možné získat způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Podstatné pro určení, zda určitý produkt či 
služba budou k dispozici zdarma nebo za poplatek 
bude skutečnost, zda se bude jednat o údaj 
standardizovaný nebo nestandardizovaný. V příloze č. 
1 k Věcnému záměru zákona o zabezpečení 
hydrometeorologické služby  
je vymezeno, které subjekty budou dostávat 

Zásadní  Vysvětleno  
 
Vymezení standardizovaných údajů je 
popsáno v části 6.3. materiálu (str. 24 
a násl.). Jedná se výčet 
standardizovaných produktů a služeb, 
které ČHMÚ v současné době zdarma 
poskytuje a budou i nadále zdarma 
přístupné prostřednictvím Národní 
databáze. Máme za to, že je výčet 
dostatečně konkrétní. Analogicky pak 
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standardizované údaje zdarma (jedná se o všechny 
subjekty) a nestandardizované údaje za poplatek 
(pouze MŽP bude i tyto údaje dostávat zdarma). Jsou 
tedy vymezeny okruhy subjektů, není zde však 
uvedeno, co konkrétně bude spadat pod 
standardizované údaje a co již bude údajem 
nestandardizovaným. Požadujeme toto rozdělení 
upřesnit a doporučujeme uvést konkrétní příklady. 

to, co není uvedeno ve výčtu 
standardizovaných produktů a služeb 
je považováno za nestandardizovaný 
produkt, resp. službu. Uvádíme, že se 
výčet bude měnit (ve smyslu 
rozšiřovat) či aktualizovat s ohledem 
na postup legislativních prací na §§ 
znění zákona. 
 
TA ČR s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

33.   Obecně Rezoluce Světové meteorologické organizace č. 40 
(Cg-XII) 6 a č. 25 (Cg-XIII) 7 požadují, aby v oblasti 
vědy, výzkumu a vzdělávání byly  
pro nekomerční aktivity všechny dostupné údaje 
poskytovány zcela volně a neomezeně (tj. ve smyslu 
rezolucí bezúplatně). Akademická sféra by tak měla 
být na stejné úrovni jako MŽP. Požadujeme, aby byl 
výzkumným organizacím pro nekomerční účely 
související s činnostmi výzkumu, vývoje a inovací 
umožněn bezplatný přístup k datům ČHMÚ. 

Zásadní Vysvětleno  
 
Jsme přesvědčeni, že obě rezoluce 
jsou v podmínkách ČR naplňovány a 
zároveň, že věcný záměr zákona 
respektuje požadavky WMO. 
Hydrometeorologické údaje, ověřené 
hydrometeorologické údaje, 
standardizované produkty a služby 
budou dostupné všem zdarma 
prostřednictvím Národní databáze. 
Vše ostatní, tj. nestandardizované 
produkty a služby mající komerční 
charakter, které jsou vykonávány pro 
různorodé subjekty na zakázku dle 
požadavků jednotlivých 
zadavatelů/zákazníků bude 
zpoplatněno, a to i pro subjekty 
veřejné správy a pro vědecké a 
výzkumné organizace a sektor 
školství. 
 
TA ČR s vypořádáním připomínky 
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souhlasí. 

34.   Obecně Pojem otevřených dat je sice stručně zmíněn v 
přiložené Závěrečné zprávě, nicméně samotný 
Materiál s tímto pojmem, který je zakotven v zák. č. 
106/1999 Sb., nepracuje. Doporučujeme 
implementovat tento koncept i v rámci Materiálu.  
 

Doporučující Vysvětleno  
 
V Národní databázi budou 
hydrometeorologické údaje, ověřené 
hydrometeorologické údaje a 
standardizované produkty. Národní 
databáze bude splňovat požadovaný 
rozsah a standardy open data 
v souladu s elektronizací veřejné 
správy a právní úpravě poskytování 
digitálních služeb. Nyní je Národní 
databáze a s ní související pojmy 
výslovně upraveny v bodech 4.1, 4.2 a 
dalších věcného záměru. 
 
TA ČR s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

35.   Obecně Zák. č. 106/1999 Sb. rovněž obsahuje pojem otevřené 
formální normy. Vzhledem k datům, které ČHMÚ 
produkuje, a vzhledem  
k plánovanému zřízení Národní databáze obsahující 
hydrometeorologické údaje, by bylo vhodné 
implementovat i tento koncept – vše v souladu (s 
vládou schválenou) Informační koncepcí ČR. 

Doporučující Vysvětleno  
 
Viz odůvodnění připomínky č. 34 
 
TA ČR s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

36.  ÚV – 
KOM  

Obecně 1) Výčet předpisů vztahujících se k dané problematice 
se jeví jako značně hyperbolizovaný. Doporučujeme 
výčet předpisů EU vztahujících se k návrhu zúžit na ty, 
které budou navrhovanou úpravou implementovány 
(resp. reimplementovány) popř. se k předkládané 
problematice vztahují přímo a nezprostředkovaně. 
K tomu viz připomínka níže. 

Doporučující Akceptováno  
 
Výčet předpisů EU byl aktualizován  

dle připomínky č. 37 a zároveň bylo na 

str. 5 v části 1.3. uvedeno, že materiál 

se týká uvedených unijních předpisů 

primárně v širších souvislostech. Ve 
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vztahu k implementaci legislativy 

Evropské unie je relevantním 

předpisem pouze Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1024 ze dne 20. června 2019 o 

otevřených datech a opakovaném 

použití informací veřejného sektoru. 

.  

37.   Obecně 2) Upozorňujeme předkladatele, že některé z předpisů 
EU uvedených na str. 2-4 předloženého materiálu již 
nejsou platné (např. nařízení (EU) 390/2013 a nařízení 
(EU) 391/2013 a další). Požadujeme tedy předmětné 
předpisy EU z výčtu vypustit. Naopak, pokud již 
předkladatel volí široký výčet předpisů EU, je nutné 
dodat, že v něm nefiguruje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 
o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí 
a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS, kterou 
předkladatel uvádí zvlášť v poznámce pod čarou č. 9 
na str. 12 materiálu (navíc ji uvozuje slovy „příslušné 
komunitární předpisy“, ač dnes je potřeba již mluvit o 
unijních předpisech). Požadujeme vyjasnit i to, jaký má 
navrhovaná materie vztah k této směrnici. 
 

Doporučující Akceptováno  
 
Byla provedena celková revize 
materiálu ve vztahu k citovaným a 
užívaným unijním předpisům.  
 
ÚV – KOM s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

38.   Obecně 3) Dále uvádíme, že názvy některých předpisů EU 
uvedených na str. 2-4 předloženého materiálu jsou 
chybné, resp. neodpovídají názvům, pod kterými byly 
předmětné předpisy EU zveřejněny v Úředním rejstříku 
EU (např. směrnice 2004/42/EU nebo směrnice 
2008/105/ES). Požadujeme zrevidovat názvy předpisů 
EU. 

Doporučující Akceptováno  
 
Byla provedena celková revize 
materiálu ve vztahu k citovaným a 
užívaným unijním předpisům.  
 
ÚV – KOM s vypořádáním 
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připomínky souhlasí. 

39.   Obecně 4) V neposlední řadě upozorňujeme předkladatele, že 
názvy předpisů EU by měly být uvedeny na 
samostatném řádku tak, aby nedocházelo k nejistotě 
ohledně toho, kde končí název jednoho předpisu EU a 
začíná název druhého (viz str. 2 materiálu, bod 1.3, 
pátý pododstavec). 
 

Doporučující Akceptováno  
 
Byla provedena celková revize 
materiálu ve vztahu k citovaným a 
užívaným unijním předpisům.  
 
ÚV – KOM s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

40.   Obecně Z předloženého materiálu není jasné, které z předpisů 
EU uvedených na str. 2-4, resp. v poznámce pod 
čarou č. 9) na straně 12 předloženého materiálu bude 
navrhovaná úprava implementovat (resp. 
reimplementovat). Předkladatel sice na str. 1 zprávy 
RIA tvrdí, že navrhovaná úprava není implementační, 
ovšem takové tvrzení se na první pohled zdá, 
vzhledem k počtu dotčených předpisů EU, jako 
nepravděpodobné. Předkladatel by měl dle čl. 4 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády ve věcném záměru mj. 
uvést, které předpisy EU věcný záměr zohledňuje. 
Zhodnocení odpovídající předmětnému ustanovení 
LPV sice obsahuje část 4.5.2 předloženého materiálu, 
to ale nekoresponduje s výčtem na str. 2-4, a v tomto 
ohledu se zdá být toto zhodnocení jako nedostatečné. 
Požadujeme tak postavit najisto, zda bude navrhovaná 
právní úprava implementovat konkrétní požadavky 
předpisů EU, resp. uvést, které předpisy EU se budou 
předmětné materie dotýkat jen v širších souvislostech, 
a doplnit materiál v souladu s příslušnými 
ustanoveními LPV. 
 
 

Doporučující Akceptováno 
  
Byla provedena celková revize 
materiálu ve vztahu k citovaným a 
užívaným unijním předpisům.  
 
ÚV – KOM s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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41.   K bodu 6.3 K bodu 6.3: 
V tomto bodě je u Státní hydrometeorologické služby 
odkázáno na požadavky legislativy Evropské unie. O 
jaké požadavky jakých předpisů EU se jedná? 
Nutno zkonkretizovat. 
 

Doporučující Vysvětleno 
 
Bod 6.3 materiálu v připomínce 
označené požadavky neobsahuje.  
Provázanost na příslušnou evropskou 
legislativu je dostatečně upravena 
v rámci jiných částí materiálu, a na 
tomto místě ve výčtu není třeba ji opět 
specificky rozepisovat. 
 

42.   K bodu 6.3 K bodu 6.3: 
Stejně tak na str. 24 není zřejmé, zda Informační 
systémy Evropské unie, na které je v jednom bodě 
odkazováno, mají základ v nějakých předpisech EU. 
Nutno vyjasnit. 
 

Doporučující Akceptováno 
 
V materiálu jsou nově uvedeny 
příklady unijních IS, které se pod 
bodem myslí a do kterých je ČHMÚ 
pověřen vkládáním údajů, s ohledem 
na jejich přesné označení je také 
jasné, které předpisy EU je upravují. 

43.  Jihomora
vský kraj 
 

Obecně Byť se v RIA píše, že „Zákon nebude mít dopady na 
územní samosprávní celky.“, tak to bohužel není 
pravda. V současné době má ČHMÚ povinnost 
poskytovat validovaná data o znečištění ze stanic 
imisního monitoringu vč. meteodat orgánům státní 
správy a samosprávy zdarma (§ 4 odst. 1 nařízení 
vlády č. 96/1953 Sb). I JMK tohoto ustanovení již 
v minulosti využil a požádal ČHMÚ o data o kvalitě 
ovzduší s tím, že jsme platili jen práci s jejich 
vyhledáním a zasláním (manipulační poplatek dle 
sazebníku v hod). 
Věcný záměr zákona o ČHMÚ toto ruší s tím, že 
uvádí: 
„Bude zřízena Národní databáze obsahující 
hydrometeorologické údaje, ověřené 

Zásadní  Vysvětleno  
 
V bodě 6.3. věcného záměru zákona 
je mezi standardizované služby 
zahrnuta „informační podpora veřejné 
správy“, která zahrnuje i podporu 
krajů. 
 
Chybné je tvrzení, že „kraj přispívá“, 
neboť se nejedná o příspěvek kraje, 
ale o část poplatku, který platí 
znečišťovatelé na základě § 15 
zákona č. 201/2012 Sb. Žádná část 
tohoto poplatku nemá původ 
v peněžních prostředcích krajů. 
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hydrometeorologické údaje a standardizované 
produkty a služby (termín, bez detailního vysvětlení). 
Tyto budou prostřednictvím Národní databáze zdarma 
k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup a 
jakýkoliv subjekt se k těmto výstupům z činnosti 
ČHMÚ dostane skrze webovou aplikaci. Naopak 
nestandardizované produkty a služby (opět 
nevysvětleno, co to konkrétně bude), které jsou pro 
objednatele zpracovávány v rámci soukromoprávních 
smluvních vztahů, budou pro tyto subjekty 
zpracovávány a jim poskytovány na základě smluvních 
ujednání a v souladu s platným ceníkem ČHMÚ.“ 
Podle platného zákona o ochraně ovzduší (§ 30) je 
povinností orgánů ochrany ovzduší (tedy mj. MŽP i 
krajů) zveřejňovat informace o úrovni znečištění, o 
zdrojích znečišťování a emisních atp. 
Pokud tedy na jedné straně existuje povinnost něco 
zveřejňovat, tak k tomu povinný subjekt potřebuje data 
od ČHMÚ a musí být logicky zachován stávající stav, 
že data o znečištění mu bude ČHMÚ poskytovat 
bezplatně. 
Podle § 15 odst. 14 z.č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší je ČHMÚ příjemcem 10% výnosů z poplatků 
za znečišťování ovzduší, které vyprodukovali 
provozovatelé na území JMK. Tato částka v loňském 
roce činila cca 1 mil. Kč. 
Tyto příjmy nejsou v žádných podkladech VZ uvedeny, 
ale z pohledu JMK je zřejmé, že kraj určitým 
způsobem přispívá k úhradě provozních nákladů 
ČHMÚ na našem území. 
Z tohoto důvodu tedy požadujeme, aby byla data 
z měřících stanic vč. meteodat (v chodu 1 h) nadále 
poskytována krajským samosprávám za úhradu 
manipulačního poplatku. 
Návrh, že budou orgány ochrany ovzduší muset tato 

Hydrometeorologické údaje, ověřené 
hydrometeorologické údaje, 
standardizované produkty a služby 
budou dostupné všem zdarma, tj. i 
krajům, a to samozřejmě včetně 
souvisejících metadat -  rozsah je dán 
explicitním výčtem v čl. 6.3 návrhu 
zákona. 
Nestandardizované produkty a služby 
mající komerční charakter, které jsou 
vykonávány pro různorodé subjekty na 
zakázku dle požadavků jednotlivých 
zadavatelů/zákazníků budou 
zpoplatněny, a to i pro subjekty 
veřejné správy. ČHMÚ nemůže být 
paušálně zavázán k činnostem, jejichž 
rozsah není znám. 
Nestandardizované produkty a služby 
jsou vymezeny negativně tak, že 
materiál obsahuje výčet produktů a 
služeb, které jsou považovány za 
standardizované, ostatní je pak nutno 
považovat za nestandardizované, což 
je informace, která je uvedena i 
v materiálu. 
Věcný záměr, potažmo zákon, 
v žádném případě nerezignuje na 
požadavky a povinnosti, které jsou 
ČHMÚ, resp. MŽP a dalším, 
stanoveny na základě národní či 
evropské legislativy (případně 
mezinárodních smluv), jejich plnění 
zůstává zachováno. 
 
Jihomoravský kraj s vypořádáním 
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data pořizovat na komerční bázi je ve světle § 30 ZOO 
neobhajitelný. 

připomínky souhlasí. 

44.  Zlínský 
kraj 
 

K části 5 Návrh věcného řešení, bod 5.1 navrhujeme za 
poslední větu textu tohoto bodu doplnit: „Správní 
orgány a instituce zajišťující výkon přenesené 
působnosti na úseku veřejné správy budou 
oprávněny od ČHMÚ požadovat poskytnutí údajů 
potřebných pro svou činnost nadále bezplatně.“  
Odůvodnění: Zlínský kraj žádá ujištění, že i nadále 
budou údaje potřebné pro jeho činnost bezúplatně 
přístupné, tedy ujištění, že budou v plném rozsahu 
zveřejněny bezúplatně. Na str. 15. materiálu se 
uvádí, že „Jakýkoliv subjekt se k těmto výstupům z 
činnosti ČHMÚ dostane prostřednictvím 
internetového rozhraní. Databáze bude fungovat 
na principu tzv. datového úložiště. Naopak 
nestandardizované produkty a služby, které jsou 
pro objednatele zpracovávány v rámci 
soukromoprávních smluvních vztahů, budou pro 
tyto subjekty zpracovávány a jim poskytovány na 
základě smluvních ujednání a v souladu s platným 
ceníkem ČHMÚ“. Přílohou materiálu je také tabulka 
znázorňující základní fungování systému 
poskytování výstupů z činnosti ČHMÚ. Byli 
bychom rádi, kdyby se tato proklamace odrazila 
výslovně i v připravovaném paragrafovém znění 
zákona.  

Zásadní  Vysvětleno  
 
Hydrometeorologické údaje, ověřené 
hydrometeorologické údaje, 
standardizované produkty a služby 
budou dostupné všem zdarma 
prostřednictvím Národní databáze. 
Daný subjekt bude mít přístup do 
Národní databáze, ze které může 
všechny požadované údaje získat 
vlastními silami. V opačném případě si 
může takovéto zpracování vyžádat od 
ČHMÚ, případně od jiného 
komerčního subjektu, vzhledem 
k charakteru takové služby však tato 
bude zpoplatněna.  
Nestandardizované produkty a služby 
mající komerční charakter, které jsou 
vykonávány pro různorodé subjekty na 
zakázku dle požadavků jednotlivých 
zadavatelů/zákazníků budou 
zpoplatněny, a to i pro subjekty 
veřejné správy. ČHMÚ nemůže být 
paušálně zavázán k činnostem, jejichž 
rozsah není znám. Jako takové tyto 
produkty a služby nemají 
veřejnoprávní charakter, ale naopak 
charakter komerční a jejich výkon je 
zapříčiněn ryze soukromým, nikoliv 
veřejným, zájmem. Naopak, veškeré 
produkty a služby, jež jsou tvořeny, 
resp. vykonávány, ve veřejném zájmu, 
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budou součástí obsahu Národní 
databáze, kde budou nadále zdarma 
k dispozici. 
 
Zlínský kraj s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
 

45.   Obecně Do výčtu činností a aktivit zahrnutých  do výkonu 
státní správy hydrometeorologického ústavu 
navrhujeme doplnit k odrážce na str. 22-23 
„poskytování standardizovaných služeb pro 
zajištění potřeb státní a veřejné správy, 
akademické sféry a veřejnosti, zejména:“ tuto 
činnost: „zřizuje, udržuje v řádném stavu a 
případně zajistí bezpečné odstranění všech vrtů, 
které využívá“.  
 
Odůvodnění: ČHMÚ by měl mít všechny 
hydrogeologické vrty, které zřídil, nebo je užívá, ve 
správě a po ukončení jejich využívání by měl mít 
povinnost tyto vrty bezpečně odstranit nebo pokud 
jsou vrty funkční a jiný subjekt projeví zájem tyto vrty 
využívat, zajistit smluvní převod. Je o prevence vůči 
situacím, kdy v území s nově plánovanou výstavbou 
narazí správní orgány nebo investoři na staré vrty, k 
jejichž vlastnictví, správě či předchozímu užívání se 
nikdo nehlásí. 

Zásadní  Vysvětleno 
 
ČHMÚ všechny své vrty eviduje a po 
ukončení pozorování likviduje 
v souladu s geologickým zákonem. 
Připsání této povinnosti je nadbytečné, 
neboť vyplývá z jiných platných 
zákonů. Navíc by se požadavek mohl 
týkat pouze vrtů, se kterými má ČHMÚ 
v příslušnosti hospodařit. Vrty, k nimž 
se nikdo nehlásí, nejsou ČHMÚ – 
proto odůvodnění neshledáváme 
relevantním. 
 
Zlínský kraj s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
 

46.  MV  Obecně Je nezbytné podrobněji popsat legislativní řešení 
vztahu poskytování informací dle nového zákona a 
přístupu k informacím podle zákona č. 123/1998 Sb., o 
právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

Zásadní Vysvětleno  
 
Nastavení právního rámce 
poskytování informací, který dnes není 
jednoznačně vymezen, je jedním 
z pilířů věcného záměru. Věcný záměr 
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ve znění pozdějších předpisů. Zejména je třeba 
vypořádat se s otázkou, zda předkladatel počítá se 
speciální úpravou vylučující přístup podle výše 
uvedených zákonů (srov. § 2 odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb.), kdy musí být zvláštní úpravou 
naplněny i požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 
2019 o otevřených datech a opakovaném použití 
informací veřejného sektoru (pokud se bude na danou 
oblast vztahovat), nebo zda půjde o úpravu pouze 
dílčí, např. stanovující speciální důvody 
pro neposkytnutí určitých informací, zvláštní úhradu 
nákladů apod. Z návrhu věcného záměru je totiž 
zřejmé, že předkladatel klade na poskytování 
informací ze strany ČHMÚ důraz, aniž by však 
uspokojivě konkretizoval, jaké právní řešení hodlá 
zvolit. 

 

zákona o zabezpečení 
hydrometeorologické služby obsahuje 
na str. 12 jasné vymezení vztahu 
vznikajícího předpisu a tzv. 
informačních zákonů. Není ambici 
vytvořit lex specialis, a to jak k zákonu 
č. 106/1999 Sb., tak č. 123/1998 Sb. 
Nově vznikající předpis bude reagovat 
na požadavky směrnice o otevřených 
datech zejména zřízením Národní 
databáze, do které budou proudit data 
získaná z činností vykonávaných 
ČHMÚ (případně dalších orgánů státní 
hydrometeorologické služby) v rámci 
výkonu státní hydrometeorologické 
služby. Současně by také vznikající 
legislativa měla vyhovět zvýšeným 
požadavkům na tzv. datové soubory 
s vysokou hodnotou, mezi které 
evropská legislativa řadí mj. datové 
soubory o pozorování Země a 
životním prostředí, či o meteorologii. 
Přístup k výstupům z činností subjektů 
státní hydrometeorologické služby 
budou k dispozici (bez omezení) 
způsobem umožňující dálkový přístup 
v rámci Národní databáze, současně 
tak nově vznikající legislativa reaguje 
též na požadavky zákona č. 12/2020 
Sb. 
 
Zástupci ČHMÚ a MŽP jsou členy 
pracovní skupiny pro implementaci 
předmětné směrnice jejím gestorem, 
Ministerstvem vnitra. Úkoly plynoucí 
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jak z rozhodnutí této pracovní skupiny, 
tak případné úkoly vyvstanuvší 
z metodického vedení ze strany EU, 
budou řádně a včas plněny jak ČHMÚ, 
tak MŽP. V této věci je MŽP a ČHMÚ 
připraveno k úzké spolupráci 
s gestorem této evropské legislativy. 
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

47.   Obecně Předkládací zpráva správně odkazuje na termín 
otevřených dat tak, jak je specifikován v programovém 
prohlášení vlády. Samotný věcný záměr však pojem 
otevřených dat dostatečně nereflektuje. Je nutné, aby 
data v Národní databázi, minimálně v rozsahu 
standardizovaných produktů, byla publikována jako 
otevřená data podle definice uvedené v ustanovení § 3 
odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., tedy aby 
standardizované produkty a další údaje vedené 
v Národní databázi byly:  

 poskytovány způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, 

 publikovány v otevřeném a strojově 
čitelném formátu, 

 poskytovány zdarma k volnému využití bez 
jakýchkoliv omezení, 

 katalogizovány v Národním katalogu 
otevřených dat.  

V případě nesprávného poskytování 
standardizovaných produktů a dalších údajů 
uvedených v Národní databázi dojde s vysokou 
pravděpodobností ke ztrátě hodnoty těchto dat a 
předpokládaný zákon o zabezpečení 
hydrometeorologické služby zcela nenaplní svůj 

Zásadní Vysvětleno  
 
Národní databáze bude splňovat 
standardy open data. 

Ad „Zda by nebylo dostatečné 
plánované úložiště přidružit k 
Národnímu katalogu otevřených 
dat“: nejsme schopni odpovědět, 
technické řešení je teprve 
v počáteční fázi diskuse. Současně 
uvádíme, že v této věci jsme 
připraveni navázat úzkou 
spolupráci s MV, jakožto gestorem 
agendy otevřených dat a s ní 
souvisejících předpisů. 
Připravovaný právní předpis bude 
v plném rozsahu respektovat 
požadavky na poskytování údajů 
stanovené národní a evropskou 
legislativou. 
 

Nově materiál výslovně uvádí, že 
obsah Národní databáze bude 
splňovat požadavky na tzv. otevřená 
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účel. Pro maximalizaci hodnoty je nutné 
standardizované produkty a další údaje vedené 
v Národní databázi publikovat jako otevřená data, 
a to s ohledem na výše uvedenou směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze 
dne 20. června 2019 o otevřených datech 
a opakovaném použití informací veřejného sektoru. 

 

data, a to na str. 11 věcného záměru 
společně s dalšími relevantními 
skutečnostmi, která se agendy 
poskytování dat týče. 
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

48.   Obecně Posuzovaný materiál vychází z předpokladu, že 
„standardizované výstupy, produkty a služby“ budou 
poskytovány zdarma. Některé části věcného záměru 
zákona však tuto skutečnost relativizují, jelikož mluví o 
jejich zpoplatnění. Příkladem je text shrnutí závěrečné 
zprávy RIA, který v části 3.1 ve vztahu k Ministerstvu 
vnitra laboruje s náklady cca 8,5 mil. Kč na jeden rok. 
S ohledem na uvedené (v souladu se statusem ČHMÚ 
jako státem zřízené organizace) požadujeme návrh 
věcného záměru doplnit o konstatování, že výstupy 
z činnosti ČHMÚ nezbytné pro plnění veřejnoprávních 
úkolů budou vždy poskytnuty/zpřístupněny bezplatně 
a ve stávajícím rozsahu a kvalitě. Z hlediska 
působnosti Ministerstva vnitra a pod něj spadajícího 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky se jedná např. o služby ČHMÚ týkající 
se předpovědí a výstrah na nebezpečné jevy. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Zásadní Akceptováno jinak 
 
Zmiňovaný text byl z materiálu 
odstraněn, pro svou irelevantnost ve 
vztahu k závěrům jednání v rámci 
vypořádání MPŘ a separátním jednání 
s dotčenými resorty. Základním 
rozlišovacím prvkem nadále zůstává 
pouze charakter plnění, a to 
standardizovaný či nestandardizovaný. 
Zároveň byl doplněn text stanovující 
obdobný postup pro poskytování 
produktů a služeb složkám 
integrovaného záchranného systému, 
jako ten, jež bude uplatňován ve 
vztahu k resortu obrany. Byl také 
doplněn text upravující postup pro 
aktualizaci seznamu 
standardizovaných produktů a služeb. 
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

49.   Ke kapitole 
1. 

Ke kapitole 1. Přehled právních předpisů 
vztahujících se k věcnému záměru zákona: 

Upozorňujeme, že je i v této kapitole nutné 

Zásadní Akceptováno jinak 
 
Směrnice byla do výčtu předpisů 
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zohlednit novou směrnici Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o 
otevřených datech a opakovaném použití informací ve 
veřejném sektoru. Následně považujeme na nutné, 
aby věcný záměr podrobně rozebral, do jaké míry se 
bude směrnice týkat činnosti ČHMÚ, zejména 
z hlediska rozsahu zpřístupňování informací a jejich 
úhrady (ve smyslu příslušných článků dané směrnice). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

doplněna. Zástupci ČHMÚ a MŽP jsou 
členy pracovní skupiny pro 
implementaci předmětné směrnice 
jejím gestorem, Ministerstvem vnitra. 
Úkoly plynoucí jak z rozhodnutí této 
pracovní skupiny, tak případné úkoly 
vyvstanuvší z metodického vedení ze 
strany EU, budou řádně a včas plněny 
jak ČHMÚ, tak MŽP. V této věci je 
MŽP a ČHMÚ připraveno k úzké 
spolupráci s gestorem této evropské 
legislativy.  
 
Nově vznikající předpis bude reagovat 
na požadavky směrnice o otevřených 
datech zejména zřízením Národní 
databáze, do které budou proudit data 
získaná z činností vykonávaných 
ČHMÚ (případně dalších orgánů státní 
hydrometeorologické služby) v rámci 
výkonu státní hydrometeorologické 
služby. Současně by také vznikající 
legislativa měla vyhovět zvýšeným 
požadavkům na tzv. datové soubory 
s vysokou hodnotou, mezi které 
evropská legislativa řadí mj. datové 
soubory o pozorování Země a 
životním prostředí, či o meteorologii. 
Přístup k výstupům z činností subjektů 
státní hydrometeorologické služby 
budou k dispozici (bez omezení) 
způsobem umožňující dálkový přístup 
v rámci Národní databáze, současně 
tak nově vznikající legislativa reaguje 
též na požadavky zákona č. 12/2020 
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Sb. Více přímo v rámci materiálu 
(věcný záměr) na str. 11 a 15. 
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

50.   Ke 
kapitolám 
1.1, 1.2., 

1.3. a 1.4. 

Ke kapitolám 1.1 Zřizovací listina ČHMÚ, 1.2 
Legislativa České republiky, 1.3 Předpisy Evropské 
unie a 1.4 Mezinárodní smlouvy: 
 Na koncích citací vybraných českých právních 
předpisů, předpisů Evropské unie a mezinárodních 
smluv navrhujeme doplnit tečky. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i 
k poznámkám pod čarou v rámci celého věcného 
záměru zákona o zabezpečení hydrometeorologické 
služby. 

Doporučující  Akceptováno  
 
Předestřené změny byly do věcného 
záměru doplněny.  
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

51.   Ke kapitole 
1.2 

Ke kapitole 1.2 Legislativa České republiky: 
1. Upozorňujeme, že uvedené právní předpisy byly 

změněny novelami, tuto skutečnost je nezbytné 
zohlednit při jejich citaci. Navrhujeme doplnit 
v názvech právních předpisů slova „ve znění 
pozdějších předpisů“, popř. přímo uvést konkrétní 
číslo novely.  

2. Doporučujeme doplnit chybějící čárky za textem 
„Sb.“ u jednotlivých zákonů (např. za slova „Zákon 
č. 114/1995 Sb.“ či za slova „Zákon č. 254/2001 
Sb.“). 

 

Doporučující Akceptováno  
 
Předestřené změny byly do věcného 
záměru doplněny. 
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

52.   Ke kapitole 
1.3 

Ke kapitole 1.3 Předpisy Evropské unie: 
Doporučujeme revidovat výčet předpisu Evropské unie 
ve smyslu uvedení každého nařízení, směrnice atd. na 
samostatném řádku (srov. např. směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 

Doporučující Akceptováno  
 
Předestřené změny byly do věcného 
záměru doplněny. 
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2010 o průmyslových emisích). 
 

Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

53.   K podkapit
ole 4.5.5 

K podkapitole 4.5.5 ČHMÚ a data třetích stran: 
 Navrhujeme za odkaz na členství ČHMÚ 
v organizaci ECOMET doplnit chybějící středník. 
 

Doporučující Akceptováno  
 
Předestřené změny byly do věcného 
záměru doplněny. 
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

54.   Ke kapitole 
6.3 

Ke kapitole 6.3 Státní hydrometeorologická služba: 
 Dvojtečku za slovy „zajištění dostupnosti a 
distribuce údajů standardizovaných produktů a 
standardizovaných služeb“ navrhujeme nahradit 
středníkem.  

Doporučující Akceptováno  
 
Předestřené změny byly do věcného 
záměru doplněny. 
 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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55.  MPO   1. V kap. 6.3 na str. 22 v odrážce "poskytování 

standardizovaných služeb pro zajištění potřeb 

státní a veřejné správy …" způsobuje slovo 

"zejména" na jejím konci zmatek v předložené 

koncepci. Pokud je koncepce poskytování služeb 

ČHMÚ založena na dělení služeb mezi 

standardizované a nestandardizované, pak by měl 

existovat buď uzavřený výčet standardizovaných 

služeb anebo by měl být popsán proces, jak odlišit 

jedno od druhého.  

2. V kap. 6.3 na str. 22 požadujeme vložit mezi 

"standardizované služby pro zajištění potřeb státní 

a veřejné správy …" následující odrážku: 

"součinnost pro vypracování energetických a 

emisních bilancí". Odůvodnění: Je nezbytné 

zachovat předávání dat potřebných pro tvorbu 

strategických národních dokumentů jako je 

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu 

nebo Národní hospodářská strategie, kde je nutná 

vzájemná součinnost a obousměrný tok údajů z 

důvodu provázanosti energetických a emisních 

bilancí. Pokládáme za absurdní, aby MPO pouze z 

titulu, že je předkladatelem takových materiálů, 

platilo za tyto služby.  

3. Požadujeme vyjasnit dopady zamýšleného zákona 

na současnou vzájemnou úzkou spolupráci mezi 

MPO a ČHMÚ, potažmo MŽP, při přípravě 

energetických bilancí a při tvorbě a vyhodnocování 

strategických dokumentů, kdy MPO pro tvorbu 

Zásadní   Vysvětleno 
 
Ad 1. V zájmu naplnění jednoho z cílů 
zákona o zabezpečení 
hydrometeorologické služby, tedy 
poskytnutí chybějící právní úpravy 
v dosud neregulovaných oblastech, 
zastáváme názor, že výčet 
jednotlivých činností v gesci ČHMÚ je 
nezbytné právně zakotvit, a to i 
s ohledem na právní jistotu. Zároveň 
jsme si však vědomi rizik souvisejících 
s taxativními výčty, zejména na 
zdlouhavý proces v případě nutnosti 
jejich doplnění, redukce či jiné změny. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
konstruovat právní úpravu tak, že 
v zákoně bude obsažen výčet činností 
ČHMÚ a zmocnění k jejich specifikaci 
prostřednictvím podzákonného 
právního předpisu. Takové řešení 
umožní pružně reagovat nejen na 
případné interpretační nesrovnalosti 
plynoucí z aplikační praxe, ale také na 
vědecký, právní a technologický 
pokrok (viz vývoj digitalizace státní 
správy v uplynulých 3 letech). 
Rozdělení na standardizované a 
nestandardizované je realizováno 
výčtem standardizovaných a 
negativním vymezením 
nestandardizovaných s odkazem na 
výčet standardizovaných. Důvodem 
pro uvedení slova zejména bylo 
zdůraznit, že se současný stav výčtu 
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energetické bilance ČR a energetických bilancí 

krajů využívá např. databázi REZZO a kdy jsou 

zpracovávány např. výhledy emisí znečišťujících 

látek a skleníkových plynů v návaznosti na výhledy 

provozu výroben elektřiny a tepla, a také dopady 

tohoto zákona na dostupnost podkladových dat pro 

zpracování a vyhodnocování územních 

energetických koncepcí, kdy jsou přílohou č. 2 

nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické 

koncepci a o územní energetické koncepci mezi 

tyto podklady zařazeny také energetické a emisní 

bilance na základě databáze REZZO. 

Odůvodnění: Upozorňujeme, že zákon č. 406/2000 

Sb., o hospodaření energií, v platném znění ukládá 

povinnost ústředním orgánům státní správy (v 

tomto případě tedy MŽP) poskytnout bezplatně 

podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování a 

vyhodnocení státní energetické koncepce (§ 3 

odst. 5) a podklady v rozsahu nezbytném pro 

zpracování územní energetické koncepce a 

zpracování zprávy o uplatňování územní 

energetické koncepce (§ 4 odst. 8).“ 

nepovažuje za stav konečný, nýbrž 
v rámci přípravy §§ znění, bude do 
výčtu doplňováno, na základě jednání 
pracovních skupin, bilaterálních 
jednání, případně i přibylé činnosti na 
základě jiných skutečností. Uvádět 
slovo „zejména“ do samotného zákona 
či podzákonného předpisu není 
záměrem. Z tohoto důvodu bude ve 
výčtu slovo „zejména“ odstraněno“ 
s poznámkou, že se jedná o výčet, 
jehož obsah se může rozrůstat na 
základě probíhající diskuze a pracích 
na návrhu zákona. 
 
Ad 2. Pro potřeby §§ znění je třeba 
specifikovat, jaké budou výstupy 
v připomínce uvedené součinnosti tak, 
aby bylo možné tuto součinnost 
přesně definovat obdobně jako je to při 
současném výčtu standardizovaných 
činností. Zároveň v souladu 
s vyjádřením k 3. bodu připomínky 
uvádíme, že legislativním ukotvením 
výkonu hydrometeorologické služby 
nedojde ke změně současného stavu 
a současné praxe spolupráce v rámci 
státní správy. Viz ad. 3  
 
Ad 3. Záměrem předmětného věcného 
záměru je mimo jiné poskytnout právní 
rámec pro určité již existující druhy 
spolupráce mezi ČHMÚ a jednotlivými 
resorty. Povinnost výměny dat a 
dalších forem spolupráce však může 
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plynout i z jiných právních předpisů či 
například z úkolů uložených vládou. 
V současné době probíhá 
neformalizovaná forma spolupráce 
ČHMÚ s řadou subjektů veřejné 
správy a připravovaná právní úprava 
nemá za cíl na tomto stavu nic měnit. 
Současné formy spolupráce a 
součinnosti budou zachovány a to jak 
ty probíhající na základě 
úkolů/povinností vyplývajících 
z právních předpisů, ty vyplývající 
z úkolů uložených interními akty typu 
usnesení vlády, ty realizované na 
základě smluv a dohod mezi subjekty 
veřejné či státní správy a ČHMÚ, tak 
ty probíhající na platformě neformální 
spolupráce či ústní dohody. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

56.    Na konci materiálu je avizována příloha "Základní 
schéma poskytování výstupů z činnosti ČHMÚ dle 
zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby", 
která však není připojena. V příloze "Tabulka 
financování" je sloupec s názvem "jiné ÚOSS", zjevně 
jde o "jiné ústřední orgány státní správy". 
Upozorňujeme, že tímto pojmem pracuje zákon č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, v platném znění. 
Z jeho systematiky dlouhodobě vyplývá, že "jinými 

Doporučující Akceptováno  
Předmětné ustanovení přílohy bylo 
přejmenováno.  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
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ústředními orgány státní správy se rozumí pouze ty, 
které jsou vyjmenovány v jeho § 2. 

57.  MO  Obecně S materiálem, v podobě v jaké je nyní předkládán, 
nemůže Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) souhlasit. 
Hlavní nedostatky materiálu spatřujeme zejména 
v absenci uvedení role MO při zabezpečení 
hydrometeorologické služby a v nevymezení 
vzájemných vztahů mezi Ministerstvem životního 
prostředí (dále jen „MŽP“) a MO, resp. Českým 
hydrometeorologickým úřadem (dále jen „ČHMÚ“) a 
Hydrometeorologickou službou Armády České 
republiky (dále jen „HMSl AČR“). Zároveň se 
domníváme, že finanční kalkulace 
a požadované platby za služby v materiálu uvedené 
jsou zavádějící, není totiž zřejmé, jak k nim 
předkladatel dospěl a zásadně s nimi nesouhlasíme. 
Navrhované znění věcného záměru zákona se 
zaměřuje prakticky výhradně na ČHMÚ, jeho 
postavení, roli a působnost. Role a působnost MO, 
resp. HMSl AČR, při plnění úkolů 
hydrometeorologického zabezpečení potřeb obrany 
státu, jsou tak uvedeny pouze okrajově. Celkově je tak 
materiál velmi nevyvážený a působí spíše jako věcný 
záměr zákona „o ČHMÚ“, nikoli o zabezpečení 
hydrometeorologické služby jako celku. 
V materiálu jsou dále nedostatečně vymezeny budoucí 
vztahy mezi MO a MŽP, resp. HMSl AČR a ČHMÚ. Od 
počátku roku 1954 až do současnosti jsou vzájemně 
vztahy v oblasti hydrometeorologie mezi MO a MŽP, 
jako nástupnickými organizacemi, uspořádány na 
základě vládního nařízení č. 96/1953 Sb., o 
Hydrometeorologickém ústavu ze dne 17. listopadu 
1953. Podle tohoto nařízení jsou informace a služby 
pro potřeby MO poskytovány bezúplatně, přičemž 

Zásadní  Akceptováno 
 
Materiál byl upraven v tom smyslu, že 
bude mimo postavení ČHMÚ v rámci 
výkonu civilní hydrometeorologické 
služby upravovat také výkon 
hydrometeorologické služby 
vykonávaný Hydrometeorologickou 
službou Armády České republiky 
(HMSI AČR). Tento závěr vyplynul ze 
společného jednání zástupců MŽP, 
ČHMÚ a MO, resp. AČR dne 6. 2. 
2020. Na tomto jednání bylo 
dohodnuto, že materiál bude ve 
spolupráci se zástupci HMSI AČR 
upraven tak, aby upravoval také 
postavení a roli HMSI AČR při výkonu 
státní hydrometeorologické služby. Na 
základě poskytnutých materiálů HMSI 
AČR byl celý materiál přepracován, 
aby odpovídal dohodnutým závěrům. 
 
Ministerstvo obrany s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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vzájemné způsoby a rozsah spolupráce jsou 
stanovovány příslušnými dohodami sjednanými mezi 
oběma ministerstvy. Nová právní úprava proto musí i 
nadále dostatečně 
a jednoznačně odrážet novou formu uspořádání 
vzájemných vztahů mezi oběma stranami v oblasti 
hydrometeorologie pro potřeby obrany státu.  
Ve věcném záměru právního předpisu nebyly 
dostatečně vzaty v potaz podmínky, pravidla a zásady 
nakládání s hydrometeorologickými daty, informacemi, 
produkty a službami poskytovatelů a jejich uživatelů; 
rovněž zásady a pravidla poskytování 
hydrometeorologických služeb při mimořádných 
situacích, stavu ohrožení státu a válečného stavu 
vyžadují v materiálu větší míru detailnosti.  
MO zásadně nesouhlasí s navrhovanou variantou, aby 
část nákladů na provoz, činnosti a služby ČHMÚ, které 
jsou v současnosti finančně zajišťovány z příspěvku na 
provoz ze státního rozpočtu v rámci finančních vztahů 
stanovených MŽP, jako věcně příslušným ústředním 
orgánem státní správy, z kapitoly 315 státního 
rozpočtu, byly převedeny do rozpočtové kapitoly MO. 
MO by se tak v budoucnu přímo podílelo na 
zabezpečení činnosti ČHMÚ. Výchozí navrhovaná 
částka 11 mil Kč/rok nebyla se zástupci MO nijak 
projednána a podle materiálu bude pravidelně 
revidována a navyšována. Tato částka zároveň 
neodráží skutečnost, 
že MO v současnosti na základě vzájemné přímé a 
nepřímé reciprocity poskytuje ČHMÚ bezúplatně 
některá vlastní data, informace a produkty, některé 
informace a produkty v úzké součinnosti společně 
vytváří, poskytuje prakticky bezúplatně některé 
prostory a objekty pro činnost ČHMÚ, který rovněž 
bezúplatně využívá několik vysokokapacitních 
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komunikačních datových okruhů MO. Požadujeme, 
aby standardizované hydrometeorologické údaje, 
ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby 
nezbytné pro potřeby obrany státu byly MO 
poskytovány nadále bezúplatně. 
V materiálu je uvedeno, že teze návrhu byly v průběhu 
přípravy diskutovány také se zástupci MO. K tomu 
chceme ovšem uvést, že návrh věcného záměru byl 
sice v prvních počátečních krocích na půdě ČHMÚ 
příslušně koordinován se zástupci MO, avšak v 
posledním období, 
kdy byl dokument zpracováván cestou MŽP, již 
neproběhlo prakticky žádné vzájemné koordinační 
jednání. Výsledkem je nedostatečně vybalancovaný 
dokument bez řádného zapracování požadavků a 
potřeb MO. 
Současně s námi uplatněnou připomínku zasíláme 
také připomínkovaný souhrn části dokumentů 
předložených do mezirezortního připomínkového 
řízení, kde jsou některé požadované úpravy 
zapracovány formou sledování změn. 
Navrhujeme, aby proběhlo vzájemné pracovní setkání 
zástupců zainteresovaných stran za účelem 
rychlejšího vyjasnění vzájemných hledisek a vlastního 
dokončení materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

58.  SÚJB  Obecně Z věcného záměru nevyplývá, jakým způsobem bude 
upravena role Českého hydrometeorologického úřadu 
při zvládání radiační mimořádné události a jaká je jeho 
role obecně v rámci krizového řízení a ve vztahu 
k integrovanému záchrannému systému. Nový zákon 
by měl být pro tuto oblast provázán se zákonem č. 
263/2016, atomový zákon, příp. s dalšími právními 
předpisy, které tuto roli ČHMÚ nějakým způsobem 

Zásadní  Akceptováno  
 
Na základě připomínky a 
uskutečněného bilaterálního jednání 
byl do textu v části č. 4.1. do prvního 
odstavce doplněn odkaz na 
specifickou roli ČHMÚ coby 
organizace Ministerstva životního 
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předjímají nebo se jí dotýkají (např. krizovou 
legislativou). Požadujeme, aby byly tyto skutečnosti 
v materiálu osvětleny, neboť mohou mít zásadní 
dopady na budoucí znění zákona a na vyhodnocení 
dopadů regulace.  
 

prostředí, které je vázáno atomovým 
zákonem i nově připravovaným 
Národním radiačním havarijním 
plánem. Dále byly mimořádné radiační 
události doplněny rovněž do výčtu 
krizových situací v části 4.4. materiálu. 
Role krizové legislativy byla posílena 
napříč materiálem i na základě 
připomínek jiných připomínkových 
míst.  
 
Pro futuro jsme připraveni jednat o 
alternativě, kdy by zákon částěčně či 
zcela nahradil smlouvy, které jsou 
pravidelně uzavírány mezi SÚJB a 
MŽP či SÚJB a ČHMÚ tak, aby bylo 
dosaženo větší míry právní jistoty ve 
vztahu k poskytovaným službám. 
Zároveň bereme na vědomí nutnost 
úzkého provázání finální verze 
připravovaného Národního radiačního 
havarijního plánu s §§ zněním zákona. 
S ohledem na míru detailu, která je 
obvyklá pro věcný záměr zákona a 
skutečnost, že nemáme informace o 
tom, že by byl Národní radiační 
havarijní plán již vydán, považujeme 
provedené úpravy za optimální. 
V průběhu příprav zákona budou 
vytvořeny meziresortní pracovní 
skupiny a velmi bychom uvítali, pokud 
by se jich zástupci SÚJB mohli 
účastnit.  
 
SÚJB s vypořádáním připomínky 
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souhlasí. 
 

59.   Obecně V poznámce pod čarou č. 12 věcného záměru je 
chybně uveden zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření – 
atomový zákon, namísto zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon. Navrhujeme chybný údaj opravit. 

 

Doporučující  Akceptováno 
 
Navržená úprava byla v materiálu 
provedena.  
 
SÚJB s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

60.   K bodu 6.3. V bodě 6.3 věcného záměru jsou pod „výkonem 
následujících funkcí“ uvedeny odrážky „národního 
radiačního střediska Světové meteorologické 
organizace“ a „centrálního pracoviště Radiační 
monitorovací sítě ČR“. Upozorňujeme, že tato 
terminologie není v souladu se zákonem č. 263/2016 
Sb., atomový zákon, a souvisejícími předpisy. Tato 
legislativa, která je příslušná pro úpravu otázek 
monitorování radiační situace, s těmito pojmy 
nepracuje. Pokud bude budoucí zákon využívat tuto 
nekonzistentní terminologii, povede to k nesprávné 
interpretaci a aplikaci právní úpravy. Doporučujeme 
terminologii věcného záměru uvést do souladu se 
zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a 
souvisejícími předpisy. 

Doporučující Akceptováno jinak 
 
Radiací se v tomto bodě myslí 
sluneční záření dle definice Světové 
meteorologické organizace, tato 
skutečnost byla v materiálu 
reflektována. Působnost v této oblasti 
nemá s činností SÚJB ani 
s působností a oblastí úpravy 
„atomového zákona“ nic společného. 
 
SÚJB s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

61.   K 
Závěrečné 

zprávě 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
v bodě 1.4 postrádáme ve výčtu dotčených subjektů 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který využívá 

Doporučující Akceptováno 
 
SÚJB byl do výčtu doplněn.  
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z hodnocen
í dopadů 
regulace 

služeb ČHMÚ na základě zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon. Doporučujeme SÚJB do výčtu doplnit. 
 

 
SÚJB s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

62.   K 
Závěrečné 

zprávě 
z hodnocen

í dopadů 
regulace 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace na 
str. 12 v Tabulce 1 je uveden „Radiační a ozonový 
monitoring“. Prosíme o vysvětlení, zda se jedná o 
služby poskytované dle smlouvy mezi ČHMÚ a SÚJB 
(podepsaná 20. 9. 2017, č. j: 
SÚJB/RCCB/15566/2017, číslo smlouvy SÚJB: 
04/170359, číslo smlouvy ČHMÚ: 1000/4/2017, 
Smlouva o činnostech při monitorování radiační 
situace na území ČR prováděných Českým 
hydrometeorologickým ústavem), případně o jaký 
radiační monitoring se v tomto případě jedná. Údaje 
uvedené ve zprávě totiž neodpovídají informacím 
obsaženým v uvedené smlouvě, není tedy jasné, do 
jaké míry je v RIA zohledněno právě její znění. 
 

Doporučující Vysvětleno 
V rámci výkonu činností radiačního a 
ozonového monitoringu se radiačním 
monitoringem v této spojitosti myslí 
monitoring solární radiace v rámci 
Národní radiační sítě (Solární a 
ozónová observatoř Hradec Králové).  
 
SÚJB s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

63.   K 
Závěrečné 

zprávě 
z hodnocen

í dopadů 
regulace 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace na 
str. 17 je nesprávně uveden „Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost“, namísto „ČR - Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost“. SÚJB je organizační složkou státu, nikoli 
samostatným právním subjektem, a ve vztahu 
s ČHMÚ založeném výše uvedenou smlouvou 
zastupuje stát, nikoliv sám sebe. Je obecně 
diskutabilní (a ponecháváme k úvaze), zda je vůbec 
vhodné SÚJB uvádět mezi „podnikatelským 
prostředím“, jako to činí zpráva. SÚJB není 
podnikatelským subjektem, přestože využívá služby 
ČHMÚ na základě běžné soukromoprávní smlouvy, 
nýbrž je to stát, který jeho prostřednictvím nakupuje 
určitou službu. Právní titul k využívání těchto služeb 
ovšem zakotvuje přímo § 218 zákona č. 263/2016 Sb., 

Doporučující Vysvětleno 
Text byl upraven tak, aby bylo jasné, 
že SÚJB nedisponuje právní 
subjektivitou, jelikož se jedná o 
organizační složku státu. Dále však 
uvádíme, že výčet 11 subjektů zde 
uvedený je souborem subjektů, které 
se majoritně (z 80 %) podílí na 
celkových tržbách ČHMÚ v rámci 
jejich ziskové činnosti. Z tohoto 
důvodu (pro úplnost) je vhodné, aby 
na tomto místě zůstal SÚJB 
(organizační složka státu) uveden. Pro 
úplnost uvádíme též, že součástí výčtu 
nejsou pouze obchodní společnost, 

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



58 

 

atomový zákon. Doporučujeme tedy spíše SÚJB 
z tohoto výčtu vypustit. 

ale také např. veřejnoprávní 
korporace. 
 
SÚJB s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

64.   K 
Závěrečné 

zprávě 
z hodnocen

í dopadů 
regulace 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace na 
str. 18 v Tabulce 8 je uveden řádek „IRIS – 
Integrovaný radiační monitorovací systém“. 
Upozorňujeme na nestandardní definici zkratky, která 
běžně označuje „Integrovaný radiační informační 
systém“, a zároveň prosíme o vysvětlení, o jakou 
činnost se v tomto řádku výše uvedené tabulky má 
jednat. Naznačená položka totiž dle našeho názoru 
neodpovídá zcela reálnému využití tohoto systému. 
 

Doporučující Akceptováno 
 
Název byl  upraven na Integrovaný 
Radiační Informační Systém. 
 
SÚJB s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

65.  ÚVČR - 
VÚV 

Obecně Právní forma organizace 
Navrhujeme vložit do věcného záměru zákona variantu 
jiné právní, resp. organizační formy ČHMÚ než je 
příspěvková organizace a diskutovat ji. 
Zdůvodnění: 
Vzhledem ke svému charakteru a roli  ČHMÚ 
v krizovém řízení navrhujeme zvážit obdobné právní 
zakotvení jako má Hasičský záchranný sbor ČR dle 
zákona 320/2015 Sb., o hasičském záchranném 
sboru, případně jiné, které by odpovídalo zákonu 
219/2000 Sb., o majetku ČR, umožňovalo potřebnou 
flexibilitu věcnou i personální a zároveň zajišťovalo 
dostatečnou systematickou finanční podporu státu na 
„povinné“ činnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

Zásadní Vysvětleno  
Pro futuro se počítá se zrušením 
zřizovací listiny a nahrazení zřízení 
ČHMÚ samotným zákonem o 
zabezpečení hydrometeorologické 
služby tak, jak to umožňuje § 53 
rozpočtových pravidel. Zachování 
právní formy ČHMÚ jako státní 
příspěvkové organizace zajistí 
kontinuitu právní subjektivity ČHMÚ a 
nebude tak nutné zasahovat do 
zmocnění složkových zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší, vodní zákon apod.), 
která obsahují možnost přenést výkon 
pravomocí MŽP na právnickou osobu.  
Scénář Hasičského záchranného 
sboru ČR nelze použít, primárně proto, 
že předpokladem právní úpravy 
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postavení HZS ČR, je jeho charakter 
bezpečnostního sboru vymezeného na 
základě zákona č. 361/2003 Sb. 
 
ÚVČR – VÚV s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

66.   Obecně Od 1. 2. 2020 vstupuje v platnost zákon 12/2020 
Sb., o právu na digitální služby. Žádáme, aby do 
věcného záměru a následně zákona byly 
zapracovány postupy naplňující znění tohoto 
zákona. 
Zdůvodnění: 
Výše uvedený zákon je základní „digitalizační normou“ 
státu, z toho důvodu je potřebné, aby veškeré úkony, 
které zahrnují užití dat získaných s podporou 
z veřejných zdrojů odpovídaly smyslu a cíli tohoto 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní 

 Akceptováno  
 
Zástupci ČHMÚ jsou členy pracovních 
skupin pro digitalizaci a elektronizaci 
státní správy. Údaje definované ve 
věcném záměru budou poskytovány v 
souladu s aktuální úpravou zákona 
12/2020 Sb., zejména s §7 a § 
13. Současně bude tento zákon a jeho 
obsah reflektován při přípravě 
paragrafového znění. Pro objasnění 
uvádíme, že příprava věcného záměru 
zákona započala před přípravou 
zákona č. 12/2020. Paragrafové znění 
zákona bude vypracovány s odkazy na 
zákon o poskytování digitálních 
služeb. Současný materiál však 
výslovně uvádí, že při přípravě bude 
tento, jakožto platná legislativa ČR, 
zohledňován a podoba 
připravovaného právního předpisu 
bude odpovídat též požadavkům 
zákona č. 12/2020 Sb. 
 
ÚVČR – VÚV s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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67.   K usnesení 
vlády 

K usnesení vlády: 
Žádáme upravit usnesení vlády dle očekávaných 
úkolů. Kromě gramatické úpravy je třeba buď uložit 
úkol rovněž předsedovi vlády, nebo z přehledu těch, 
komu je úkol uložen, vymazat premiéra. 

Doporučující  Akceptováno 
 
Návrh usnesení byl upraven ve smyslu 
připomínky. Premiér byl z přehledu 
adresátů úkolu v návrhu usnesení 
vymazán.  
 
ÚVČR – VÚV s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

68.   Ke kapitole 
3 

K části III – věcný záměr 
V k 
apitole 3 se uvádí: 
Na regionální úrovni působí sedm poboček (Praha, 
České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec 
Králové, Brno a Ostrava), jejichž vnitřní členění 
v zásadě navazuje na uspořádání státu. 
Navrhujeme upravit, věta není srozumitelná. V jakém 
smyslu vnitřní členění navazuje na uspořádání státu? 
 

Doporučující Vysvětleno   
 
Jak sídla jednotlivých regionálních 
poboček, tak jejich územní působnost 
kopíruje územní členění státu, resp. 
územní kraje dle (§ 3) zákona č 
36/1960 Sb., o územním členění státu, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
ÚVČR – VÚV s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

69.   Obecně Jako jednu z variant řešení navrhujeme zvážit 
reorganizaci ČHMÚ a VÚV TGM dohromady tak, že 
bude vytvořen ČHMÚ jako organizační složka státu 
a zakladatel VÚV TGM jako výzkumné a odborné 
podpůrné organizace, na kterou budou přeneseny 
komerční a výzkumné aktivity. 
 

Doporučující Vysvětleno 
 
Sloučení těchto dvou institucí není 
možné. Každá z uvedených institucí 
zajišťuje výkon odlišných činností. 
Zatímco VÚV TGM jakožto veřejná 
vědecká instituce se zabývá, jak 
vyplývá i z její právní formy, primárně 
výzkumem, a to v oblasti hydrologie, 
ČHMÚ plní funkci nejen vědeckého 
pracoviště, ale pracoviště zajišťujícího 
všechny činnosti, k jejichž plnění je 
pověřena na základě zřizovací listiny, 
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potažmo právních předpisů. Oproti 
VÚV TGM pak ČHMÚ vykonává 
činnosti nejen v oblasti hydrologie, ale 
také např. meteorologie, klimatologie, 
služby kvality ovzduší atd., z tohoto 
důvodu není možné sloučení těchto 
organizací, neboť zde nedochází 
k žádnému překryvu vykonávaných 
činností. Výzkumná činnost ČHMÚ je 
významnou výhodou při zajišťování a 
rozvoji činností, které ČHMÚ 
poskytuje.  Navrhovaná změna by 
odborné zázemí ČHMÚ významně 
oslabila, až rozvrátila. 
 
ÚVČR – VÚV s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 

70.  MZV  K části 1.4 1) K přehledu právních předpisů vztahujících se k 
věcnému záměru zákona – části 1.4: 

 
MZV doporučuje upravit, resp. zpřesnit název části 1.4 
(nyní nesoucí název „Mezinárodní smlouvy“) tak, aby 
odpovídal jejímu obsahu. Příslušná část totiž obsahuje 
výčet nejen mezinárodních smluv, ale rovněž 
rozhodnutí orgánů mezinárodních nebo jiných 
organizací, název samotných orgánů nebo organizací, 
sítě apod. Vedle úpravy názvu se doporučuje i výčet 
sjednotit, resp. seskupit do odpovídajících skupin. U 
mezinárodních smluv se dále doporučuje označovat je 
českým názvem a v závorce uvést místo jejich podpisu 
či místo jejich sjednání spolu s datem, kdy k němu 
došlo. Uvádět plné anglické názvy mezinárodních 
smluv není nezbytné.  
 

Doporučující  Akceptováno  
 
Navržené změny byly zapracovány.  
 
Ministerstvo zahraničních věcí 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
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71.   K části 
4.5.5. 

Odůvodnění:2) K poskytování dat a produktů - části 
4.5.5: 

 
MZV doporučuje v části o účasti České republiky či 
Českého hydrometeorologického ústavu 
v mezinárodních nebo jiných organizacích (na str. 14 
materiálu) sjednotit názvosloví a uvést celý název 
organizace či orgánu v českém jazyce.  
 

Doporučující Akceptováno 
 
Názvy v tomto bodě byly upraveny. 
 
Ministerstvo zahraničních věci 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
 
 

72.  MD  K části 4.5.1 
 

Doporučujeme z nadpisu této části vypustit citaci 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví, neboť 
v předmětné části není problematika týkající 
se požadavků této organizace ve vazbě 
na hydrometeorologickou službu traktována.  
 

Doporučující Akceptováno  
 
Navržená změna byla akceptována. 
V materiálu je v bodě 4.1 uveden 
odkaz na relevantní ustanovení 
zákona o civilním letectví s odkazem 
na skutečnost, že je problematika již 
pokryta tímto předpisem a věcný 
záměr ani paragrafované znění 
zákona předmětnou úpravu obsahovat 
nebude. 
 
Ministerstvo dopravy 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

73.  MSp Obecně 
k návrhu 
věcného 
záměru 
zákona 

 

Ministerstvo spravedlnosti nesouhlasí s volbou 
varianty č. 1 věcného záměru řešení, tedy s přijetím 
nového samostatného zákona, upravujícího činnosti 
vykonávané Českým hydrometeorologickým ústavem.  
Zpracování návrhu věcného záměru je velmi obecné. 
Chybí předestření konkrétní úpravy jednotlivých 
institutů a jejich legislativního uchopení. Návrh 
obsahuje pouze obsáhlé výčty činností Českého 
hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) a 

Doporučující  Vysvětleno 
 
Návrh mimo jiné reaguje např. na 
skutečnost, že v současné době není 
v České republice legislativně 
upravena celá oblast meteorologie, a 
to včetně té, která je vykonávána ve 
veřejném zájmu, pro veřejné účely, 
resp. k zajišťování služeb 
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údajů, které spravuje, aniž by bylo řečeno, jakým 
způsobem by se měla úprava odchýlit od současného 
stavu a stanoveno, proč je daný předmět potřeba 
upravit zákonem. Cílem navrhované úpravy má být dle 
předkladatele především právní zakotvení činností 
ČHMÚ, za účelem zajištění řádného výkonu státní 
meteorologické, klimatologické a hydrologické služby a 
služeb v oblasti kvality ovzduší na území České 
republiky, a to s ohledem na mezinárodní závazky a 
související národní legislativu. Ze zhodnocení 
současného stavu provedeného předkladatelem však 
nevyplývá, že by hydrometeorologická služba v České 
republice nebyla řádně vykonávána, čímž by vyvstaly 
potíže dostát některým mezinárodním závazkům. 
Z návrhu dále není zřejmé, proč je tvrzenou absenci 
konkrétních zákonných zmocnění v důsledku nárůstu 
počtu činností v souvislosti se změnou klimatu a určení 
ČHMÚ prvkem kritické infrastruktury nutné 
řešit vydáním celého nového zákona a z jakého 
důvodu není k řešení tohoto problému postačující 
doplnění zvláštních zákonů.  
Český hydrometeorologický ústav je zřízen Opatřením 
Ministerstva životního prostředí č. 17/17 o vydání 
úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové 
organizace Český hydrometeorologický ústav ze dne 
4. 10. 2017 (č. j. MZP/2017/110/396). Z návrhu není 
patrné, zda je tato zřizovací listina v souladu 
s Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 10 ze dne 18. 
6. 2012 a s Usnesením Vlády ČR č. 570 ze dne 14. 7. 
2014, které Ministerstvu životního prostředí ukládají 
zpracovat návrh právního zabezpečení 
hydrometeorologické služby. Dále není zcela zřejmé, 
zda bude ČHMÚ i nadále zřizován výše uvedenou 
zřizovací listinou nebo přímo navrhovaným zákonem, 
anebo zda bude vydána zřizovací listina nová. Pokud 

garantovaných a vykonávaných 
státem. Tato skutečnost byla 
opakovaně identifikována jako oblast 
s nedostatečnou právní úpravou 
s nutností nápravy tohoto stavu (viz 
jednání Bezpečnostní rady státu, vlády 
ČR aj.) 
Dále se také pro futuro počítá se 
zrušením zřizovací listiny a nahrazení 
zřízení ČHMÚ samotným zákonem o 
zabezpečení hydrometeorologické 
služby tak, jak to umožňuje § 53 
rozpočtových pravidel. 
Zachování právní formy ČHMÚ jako 
státní příspěvkové organizace zajistí 
kontinuitu právní subjektivity ČHMÚ a 
nebude tak nutné zasahovat do 
zmocnění složkových zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší, vodní zákon apod.), 
která obsahují možnost přenést výkon 
pravomocí MŽP na právnickou osobu. 
Návrh mimo rozsah činností ČHMÚ 
bude obsahovat nově také vymezení 
činností vykonávaných 
Hydrometeorologickou službou 
Armády ČR a její postavení a roli ve 
státní hydrometeorologické službě. 
Zároveň uvádíme, že příprava tohoto 
právního předpisu je úkolem 
vyplývajícím z Usnesení Bezpečnostní 
rady státu a Usnesení vlády ČR. 
Domníváme se, že předložený 
materiál splňuje požadavky stanovené 
pro věcný záměr Legislativními 
pravidly vlády v čl. 4. Uvádíme také, 
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však i nadále bude existovat zřizovací listina osahující 
rozsah činností ČHMÚ jako příspěvkové organizace, 
považujeme za zbytečné, aby byly tyto činnosti zvlášť 
podrobně upraveny i v zákoně. Vzhledem k tomu, že 
velkou většinu činností a služeb kvality ovzduší navíc 
pokrývá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a 
většinu hydrologických činností a služeb zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), měl by se předkládaný návrh vypořádat 
i se zamezením vzniku případné duplicitní úpravy 
v těchto oblastech. 
 

že součástí materiálu není pouze 
popis vykonávaných činností, ale také 
poskytování údajů, ověřených údajů, 
produktů a služeb, které jsou 
získávány a vykonávány Státní 
hydrometeorologickou službou, 
společně s režimem těchto dat 
v závislosti na jejich charakteru, totiž 
zda se jedná o standardizované či 
nestandardizované výstupy. Potřeba 
nového zákona je odůvodněna 
v samotném věcném záměru, jedná se 
totiž o sjednocující předpis, který má 
v oblasti výkonu státní 
hydrometeorologické služby plnit 
zastřešující funkci v návaznosti na 
jednotlivé složkové činnosti upravené 
zvláštními zákony. Tyto předpisy však 
neobsahují matérii, která je součástí 
věcného záměru, např. postavení 
orgánů státní hydrometeorologické 
služby, při jejím výkonu, a z důvodu 
přehlednosti a právní jistoty a 
srozumitelnosti právní úpravy je 
vhodné postavení státní 
hydrometeorologické služby 
inkorporovat do jednoho právního 
předpisu, jak požaduje i usnesení 
Bezpečnostní rady státu. 
 
Vysvětlení nebylo ze strany 
Ministerstva spravedlnosti 
akceptováno, v návaznosti na toto 
neakceptování vysvětlení bylo 
zástupcem Ministerstva spravedlnosti 
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dne 27. 02. 2020 sděleno, že mění 
charakter připomínky ze zásadní na 
doporučující tak, aby nedošlo ke 
vzniku rozporu. Předkladatel bere na 
vědomí výtky Ministerstva 
spravedlnosti a při dalších pracích je 
zohlední. 
 
Ministerstvo spravedlnosti bere 
vypořádání připomínky na vědomí. 

74.   K poskytov
ání dat a 

produktů – 
zřízení 

Národní 
databáze 

 

Navrhovaná zákonná úprava má vymezit rozsah a 
způsob poskytování hydrometeorologických údajů, 
produktů a služeb, čímž by mělo dle předkladatele 
dojít k odstranění výkladových nejasností ohledně 
toho, jaké informace musí ČHMÚ bezplatně 
poskytovat na základě zák. č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, a zák. č. 123/1998 
Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále 
společně jen „zákony o poskytování informací“). 
Klíčovou roli pro rozdělení výstupů z činnosti ČHMÚ 
na ty, které budou k dispozici zdarma a ty, které budou 
poskytovány za úplatu, bude mít nově zřizovaná 
Národní databáze. V té budou bezplatně k dispozici 
hydrometeorologické údaje a standardizované 
produkty a služby způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Naopak nestandardizované produkty a služby, 
které se pro objednatele zpracovávají v rámci 
soukromoprávních smluvních vztahů, budou 
poskytovány za úplatu v souladu s platným ceníkem 
ČHMÚ. Co se týká vymezení bezplatně poskytovaných 
údajů, upozorňujeme, že rozsah informací, které musí 
ČHMÚ poskytovat na základě zákonů o poskytování 
informací, nelze zvláštním zákonem modifikovat, 
v takovém případě by se jednalo o nepřímou novelu 

Zásadní Vysvětleno  
 
Nastavení právního rámce 
poskytování informací ze strany 
ČHMÚ je jedním z hlavních pilířů 
věcného záměru. Geneze východisek 
vedoucích k volbě předmětného řešení 
je podrobně popsána v připomínce č. 
13. Nadto je zřízením národní 
databáze naplněno programové 
prohlášení vlády způsobem popsaným 
v připomínce č. 4 ve smyslu 
implementace tzv. „Digitálního Česka“ 
a rovněž je učiněno zadost evropským 
požadavkům na otevřená data.  
Ve vztahu k nepřímé novele uvádíme, 
že o tu se v řešeném případě nejedná. 
Zákon nevymezuje rozsah informací, 
které budou poskytovány na základě 
informačních zákonů, ale obsahuje 
výčet informací a služeb, které jsou 
vykonávány ve veřejném zájmu na 
základě úhrady z veřejných rozpočtů, 
jelikož uspokojují veřejnou potřebu. 
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těchto zákonů, kterou je třeba obecně považovat za 
nepřípustnou. Při vyřizování podání žádosti podle 
zákonů o poskytování informací tak bude muset 
ČHMÚ i nadále postupovat v souladu s těmito zákony. 
Zveřejnění údajů v internetové databázi sice může 
zátěži spojené s poskytováním informací do určité míry 
ulevit, k jejímu zřízení a specifikaci jejího obsahu však 
není potřeba zvláštního zákona.  
Dále má být navrhovanou úpravou řešeno finanční 
krytí souvisejících nákladů na zřizování, provoz, 
údržbu a inovaci státních hydrometeorologických sítí 
pro získávání potřebných údajů, jejich shromažďování 
a zpracování a na zajištění jejich kontroly a kvality. Za 
současného postavení ČHMÚ jako příspěvkové 
organizace je dle předkladatele ekonomicky neúnosné 
uvolňovat veškeré údaje a poskytovat je žadatelům 
bezúplatně či pouze za úhradu nákladů spojených s 
jejich přípravou. Stávající úprava má způsobovat 
dlouhodobé podfinancování a ohrožení finanční 
stability ČHMÚ. Z hodnocení dopadů regulace, které 
se z převážné části věnuje pouze hodnocení 
finančních dopadů, však vyplývá, že v oblasti 
financování nedojde prakticky k žádným změnám, což 
potvrzuje i následující shrnutí předkladatele: „Finanční 
zajištění ČHMÚ by mělo zůstat na současné úrovni, 
neboť převážná většina výstupů z činnosti ČHMÚ 
(poskytování údajů, ověřených údajů, produktů a 
služeb z oblasti meteorologie, klimatologie, hydrologie 
a kvality ovzduší) bude poskytována subjektům dle 
stávajícího sazebníku služeb (za úhradu části nákladů 
spojených s jejich přípravou nebo zdarma), případně 
bezúplatně.“ Ani v tomto směru tedy není dán důvod 
pro přijetí navrhované zákonné úpravy. 
 

Současně uvádíme, že informační 
zákony stanoví 2 způsoby poskytování 
informací, a to jejich poskytování na 
žádost, nebo jejich zveřejněním. 
Zpřístupňování údajů, ověřených 
údajů, standardizovaných produktů a 
služeb v Národní databázi, jakožto 
otevřená data, je v souladu s platnou 
právní úpravou informačních zákonů a 
zároveň naplňuje Programové 
prohlášení vlády a vychází z open-
data policy, která je obecně 
přijímaným postojem napříč 
Evropskou unií. Toto je také 
v materiálu výslovně uvedeno 
primárně v bodě 4.2. 
 
Ministerstvo spravedlnosti 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
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75.  MMR  Obecně Členění obsahu věcného záměru doporučujeme 
upravit v souladu s čl. 4 Legislativních pravidel vlády a 
doplnit chybějící obsah některých kapitol, případně 
odkázat na podrobnější informace obsažené 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

 

Doporučující  Vysvětleno  
 
Ačkoli struktura materiálu neodpovídá 
bodům v čl. 4 LPV, dovozujeme, že 
dodržení formální struktury není nutné, 
pokud věcný záměr materiálně 
naplňuje obsahový požadavek 
uvedený v čl. 4. Máme tedy za to, že 
je materiál v souladu s LPV.  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
 

76.   K závěrečné 
zprávě 

z hodnocení 
dopadů 
regulace 

U závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
doporučujeme upravit číslování stránek tak, aby 
navazovalo na číslování stránek věcného záměru. 

Doporučující Akceptováno 
 
Číslování stránek bylo upraveno.  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

77.   Obecně Citace předpisů Evropské unie doporučujeme 
překontrolovat a opravit v souladu se zněním v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

Doporučující Akceptováno 
 
Úpravy byly provedeny.  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

78.   Obecně Doporučujeme provést kontrolu textu věcného záměru 
(zejména opravit překlepy, např. v kapitole 5.1 Obsah 
věcného řešení v prvním odstavci slovo „Evropského“ 
nahradit slovem „Evropské“). 

Doporučující Akceptováno 
 
Úpravy byly provedeny. 
 

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



68 

 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

79.  NKÚ  K závěrečné 
zprávě 

z hodnocení 
dopadů 
regulace 

Z předložených materiálů, zejména ze Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) není 
zřejmé, v čem lze spatřovat ekonomičtější provoz 
ČHMÚ. Předložený materiál pracuje s nulovou 
variantou a variantou 1, přičemž v obou variantách je 
předpokládán stejný objem nákladů a tržeb při 
zachování stejné výše příspěvku na provoz ve výši 
570 mil. Kč. 

Doporučující Vysvětleno 
 
Závěrečná zpráva RIA neobsahuje, 
stejně jako ani další součásti 
materiálu, zmínku o tom, že při přijetí 
nové právní úpravy bude provoz 
ČHMÚ ekonomičtější. Naopak materiál 
celkově jasně stanoví, že ve vztahu 
k objemu financích částek nebude 
docházet k signifikantním změnám. 
Důvodu pro přijímání nové právní 
úpravy leží mimo ekonomickou oblast 
a jsou popsány dostatečným 
způsobem v návrhu věcného záměru, 
je jím např. absolutní absence právní 
úpravy oblasti meteorologie a výkonu 
meteorologické služby v České 
republice. 
Předpokládá se, že provoz ČHMÚ 
bude na stejné úrovni jako dosud. 
Opodstatněnost přijetí nové právní 
úpravy ve vztahu k oblasti financování 
je třeba spatřovat například v nutnosti 
zajištění předvídatelnosti změn 
objemu nákladů na provoz a chod 
ČHMÚ, a to bez ohledu na skutečnost, 
zda tento objem stoupá, klesá, nebo 
zůstává neměnný.  
 
NKÚ souhlasí s vypořádáním 
připomínky. 
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80.   K závěrečné 
zprávě 

z hodnocení 
dopadů 
regulace 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant uvedené 
v bodě 3.2 zprávy RIA uvádí rozdíl mezi nulovou 
variantou a variantou 1 mj. v hodnocení přínosů a 
nákladů pro spotřebitele. Nulová varianta, tj. stávající 
stav, uvádí pro spotřebitele náklady na data a 
informace od ČHMÚ. Oproti tomu pro variantu 1 je 
uváděn přínos, že některá data a informace budou od 
ČHMÚ pro spotřebitele zdarma (údaje, ověřené údaje, 
standardizované produkty a služby). Tento rozdíl však 
není promítnut do předpokládaného objemu tržeb, 
když u varianty 1 není stanoven odhad snížení tržeb 
v důsledku uvedeného přínosu pro spotřebitele 
v podobě zdarma poskytnutých dat a informací. 
 

Doporučující Vysvětleno 
 
Nejedná se o zásadní pokles tržeb. 
Pro představu se dle evidence ČHMÚ 
jedná o několik set subjektů 
(s evidovanými platbami nejčastěji do 
5tis. Kč). Odhadem se tedy může 
jednat o snížení příjmů ČHMÚ v řádu 
max. jednotek milionů (cca 4 - 5 mil. 
Kč/rok). Přesnější vyčíslení snížení 
tržeb není možné s ohledem na 
dostupné údaje provést. 
 
NKÚ souhlasí s vypořádáním 
připomínky. 

81.   K závěrečné 
zprávě 

z hodnocení 
dopadů 
regulace 

Pokládáme za žádoucí, aby byly právně upraveny tzv. 
standardizované produkty a služby zajišťované státní 
hydrometeorologickou službou, které budou volně 
a bezúplatně dostupné široké veřejnosti. Návrh 
věcného záměru, resp. zpráva RIA však neuvádí ani 
demonstrativní výčet produktů a služeb, které bude 
ČHMÚ poskytovat, resp. odhad objemu tržeb z těchto 
poskytovaných služeb. Zpráva RIA sice uvádí pro 
navrhovanou variantu 1 v tabulkách 9 až 13 porovnání 
odhadovaných budoucích tržeb a nákladů ČHMÚ, 
nicméně tento odhad je shodný s nulovou variantou a 
pod tabulkami 10 až 13 je vždy uvedeno, že součástí 
tabulek jsou také činnosti, které budou zahrnuty 
v rámci skupiny standardizovaných produktů a služeb. 
Jinými slovy tabulky obsahují také činnosti, pro které 
odhadované tržby mohou být nadhodnoceny, neboť 
některé výsledné produkty či služby z těchto činností 
budou jako standardizované poskytovány bezúplatně. 
Existuje tedy riziko, že v případě varianty 1 vznikne 

Doporučující Vysvětleno 
 
Výčet standardizovaných produktů a 
služeb je součástí návrhu věcného 
záměru v kapitole 6. 
Tabulky odhadovaných budoucích 
nákladů a tržeb ČHMÚ vychází 
z reálných čísel z předchozích let. Tyto 
náklady a tržby jsou shodné 
s odhadovanými tržbami a náklady v 
nulové variantě, neboť v této oblasti by 
v souvislosti s přijetím zákona nemělo 
dojít ke změně.  
Změna by měla nastat u příjemců dat 
z řad široké veřejnosti, kteří by měli 
mít k dispozici standardizovaná data 
zdarma. Snížení tržeb ČHMÚ z této 
činnosti však bude minimální. 
Odhadem se může jednat o snížení 
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v důsledku nadhodnocených tržeb dodatečná potřeba 
peněžních prostředků na zajištění činností 
prováděných ČHMÚ.  

příjmů v řádu max. jednotek milionů 
(cca 4 - 5 mil. Kč/rok). 
 
NKÚ souhlasí s vypořádáním 
připomínky. 

82.   K závěrečné 
zprávě 

z hodnocení 
dopadů 
regulace 

V bodě 3.1 zprávy RIA je uveden pozitivní dopad 
v oblasti životního prostředí s odkazem na zajištění 
činností (sledování a vyhodnocování určitých jevů), 
jejichž výstupy jsou využívány např. pro měření úrovně 
znečištění ovzduší,   posuzování a vyhodnocování 
úrovně znečištění, monitoring kvality povrchových vod 
atd. Zmíněné činnosti ČHMÚ provádí již v současné 
době na základě příslušných právních předpisů (např. 
zákon č. 201/2012 Sb., 254/2001 Sb.), a proto by tento 
dopad neměl být spojován s připravovanou budoucí 
právní úpravou hydrometeorologických činností a 
služeb.  
 

Doporučující Akceptováno. 
 
V rámci dopadů na životní prostředí 
nebudou v současné době zajišťované 
činnosti označeny jako do budoucna 
pozitivní dopady na životní prostředí. 
 
NKÚ souhlasí s vypořádáním 
připomínky. 
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