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III. 
                                                                                                                                        

O d ů v o d n ě n í  

 

 

Obecná část 

 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

  

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o 

stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví                     

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), který 

zmocňuje v § 108 odst. 1 k provedení § 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 13 odst. 2, § 

18 odst. 1 a 3 a § 82a odst. 5.  

 

Návrh novely vyhlášky je předkládán v návaznosti na přijetí novely zákona č. 258/2000 Sb., 

která nově v ustanovení § 6a odst. 3 a 6 stanovuje povinnost sledování a hodnocení výskytu 

mnohobuněčných organismů ve vodě ke koupání v přírodních koupalištích. Toto doplnění bylo 

provedeno vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu biologického znečištění vod ke koupání a s tím 

souvisejícím nárůstem výskytu cerkáriové dermatitidy u koupajících se osob v přírodních 

koupalištích v několika posledních rekreačních sezónách. Doposud nebyl výskyt jejich původců 

v koupacích vodách řešen preventivně, ale obvykle až po nahlášení prvních onemocnění. 

Vzhledem ke klimatickým změnám a dalším skutečnostem lze předpokládat, že se v budoucnu 

bude výskyt tohoto onemocnění nadále zvyšovat, je potřebné problematiku začít systematicky 

řešit. Proto je třeba stanovení tohoto nového ukazatele zařadit i do prováděcího právního 

předpisu, který upravuje pravidla pro sledování a hodnocení jakosti vod ke koupání.  

Návrh vyhlášky tedy ujednocuje pravidla pro monitorování a způsob hodnocení tohoto nového 

ukazatele jakosti vody ke koupání jak pro provozovatele přírodních koupališť, tak pro orgány 

ochrany veřejného zdraví.   

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním a právem Evropské unie 

 

Požadavky na přírodní koupaliště jsou upraveny Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady                 

č. 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 

76/160/EHS, která byla transponována do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví               

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a do vyhlášky                       

č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity 

písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Návrh vyhlášky je s právem Evropské unie 

slučitelný a není s ním v rozporu. Nejedná se o transpoziční novelu.  
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3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti změny 

 

Návrh novely vyhlášky byl proveden vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu biologického znečištění 

– mnohobuněčných organismů v přírodních koupalištích a s tím souvisejícím nárůstem výskytu 

cerkáriové dermatitidy u koupajících se osob v několika posledních rekreačních sezónách. 

Stávající právní úprava výskyt mnohobuněčných organismů neupravuje             a praxe ukázala na 

nutnost ujednocení způsobu posuzování a hodnocení tohoto ukazatele jakosti vody ke koupání. 

Cerkáriová dermatitida je onemocnění, které stále častěji postihuje návštěvníky přírodních 

koupacích vod ČR. Projevuje se svědivou vyrážkou na pokožce, která vzniká v místě napadení 

pokožky cerkariemi (larvální stádium ptačích motolic). Masivní infekce pak mohou způsobit otoky 

napadených končetin, zvýšení teploty, nevolnost či průjmové onemocnění. Cerkárie se do vody 

uvolňují z některých druhů vodních plžů, kteří se nakazí od vodních ptáků, většinou divokých 

kachen. Výskyt cerkáriové dermatitidy je často spojen s lokalitami, které nejsou problematické 

z hlediska dalších rizikových faktorů (sinice, mikrobiologické znečištění). V praxi docházelo 

k paradoxním situacím, kdy jakost vody ke koupání z hlediska všech sledovaných ukazatelů, 

stanovených stávající vyhláškou, vykazovala vynikající kvalitu vody, ale návštěvníci byli 

postiženi výše uvedeným kožním onemocněním. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno 

k systematickému řešení vzniklé situace, navrhovaná novela tento problém odstraňuje.  

 

 

4. Hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) se na základě výjimky, udělené ministryní 

spravedlnosti a předsedkyní legislativní rady vlády č.j. 12992/2020-UVCR ze dne 6. dubna 2020, 

nezpracovává.  

 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, 

na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní 

prostředí 

 

Zavedení této novely do praxe bude mít zanedbatelný finanční dopad na provozovatele přírodních 

koupališť s výskytem těchto organismů; těchto lokalit je v ČR cca 10 - 15. Finanční náklady na 

stanovení tohoto ukazatele jsou cca 4.000,- Kč. Na lokalitách využívaných ke koupání osob bez 

provozovatele, kde kontrolu kvality vody provádí stát, potažmo krajské hygienické stanice, budou 

tyto zvýšené nároky hrazeny z rozpočtu jednotlivých krajských hygienických stanic. Zvýšené 

finanční nároky, které z návrhu dopadnou na rozpočty jednotlivých krajských hygienických stanic, 

nebudou důvodem k navyšování již schválených finančních limitů státního rozpočtu kapitoly MZ 

na příslušný rok a střednědobého výhledu. 

Návrh novely nebude mít dopady na podnikatelské prostředí s výše uvedenou výjimkou.    

Novela vyhlášky nepřinese žádné nové negativní sociální dopady nebo dopady na životní    

prostředí. 
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

 

Návrh vyhlášky je v souladu se zásadou zákazu diskriminace. 

 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Návrh je v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. Návrh nemá dopady na oblast ochrany soukromí a osobních údajů.  

 

 

8.  Zhodnocení korupčních rizik. 

 

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.  

 

 

 

Zvláštní část 

 

V těchto bodech jsou podrobně stanoveny pravidla pro sledování výskytu mnohobuněčných 

organismů v přírodním koupališti, způsob posuzování jejich výskytu a rizik a pravidla pro celkové 

hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích.  

K bodu 1 

Bod 1 vymezuje, které vody ke koupání nutno sledovat také z pohledu výskytu původců cerkáriové 

dermatitidy. V praxi to znamená, že se nebudou z pohledu výskytu tohoto ukazatele sledovat 

povinně všechny lokality určené ke koupání, ale pouze ty lokality, kde byly v předcházejících 

rekreačních sezónách tito původci detekováni nebo byl nahlášen výskyt onemocnění cerkáriovou 

dermatitidou u koupajících se. V rekreační sezóně 2020 se jednalo v ČR o cca 10 lokalit.  

 

 

K bodu 2 

Bod 2 stanovuje četnost sledování v předmětném ukazateli. Dodržením takto nastavené četnosti 

sledování tohoto ukazatele je zaručena minimalizace rizika nákazy cerkáriovou dermatitidou.  

 

K bodu 3 a 4 

V těchto bodech je popsán způsob posuzování výskytu těchto organismů a podrobná pravidla, jak 

posoudit riziko výskytu původců cerkáriové dermatitidy, pravidla pro jejich monitorování a 

pravidla pro hodnocení závažnosti nálezu. Příloha č. 5a část A stanovuje způsob, jak stanovit, 

zda  daná lokalita je náchylná k  výskytu původů cerkáriové dermatitidy. V případě, že se v lokalitě 

cerkáriová dermatitida (nebo její původci) již vyskytla, provede se další šetření podle přílohy 5a 

části B a 5a části C.  
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K bodu 5 – 9 

Závažnost nálezu v tomto ukazateli, tj. výsledek šetření podle přílohy č. 5a části C, je následně 

promítnut do přílohy č. 6 - do pravidel pro celkové hodnocení jakosti vody v přírodních 

koupalištích (tj. z pohledu všech stanovovaných ukazatelů její kvality).   Zařazení lokalit 

využívaných ke koupání do jednotlivých kategorií jakosti vody z pohledu všech sledovaných 

ukazatelů, je v bodech 5–9 tedy doplněno i o hodnocení výskytu tohoto nově sledovaného 

ukazatele.   

 

K čl. II 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky k 1. lednu 2021 tak, aby podle ní mohlo být postupováno 

již pro rekreační sezónu v roce 2021, neboť rekreační sezóna v přírodních koupalištích je 

zákonem o ochraně veřejného zdraví vymezena vždy obdobím od 30. května do 1. září.  
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