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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 16.9.2020, 

s termínem dodání stanovisek do 8.10.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 

MF Zásadní připomínky: 

1. Požadujeme doplnit do odůvodnění v části 5. - předpokládaný hospodářský a finanční 

dosah na státní rozpočet konstatování, že 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.  

 

2. Požadujeme doplnit předpokládané finanční dopady, které z návrhu vzniknou 

hygienickým stanicím.  

 

 

 

Akceptováno – doplněno 

 

 

 

 

 

Doplněno:  

Cena za 1 vyšetření se 

předpokládá cca 4.000,- Kč. 

Počet lokalit, kde je nutno 

vyšetření na stanovení 

cerkárií provést je cca 10-20 

lokalit v celé ČR 

MPO 

 
Připomínka: doporučující 

K předkládací zprávě 

1. Doporučujeme ve 3. odstavci v první větě slova „č. 258/20000 Sb.“ nahradit slovy 

 

 

Akceptováno 
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„č. 258/2000 Sb.“ 

K návrhu vyhlášky: 

2. K novelizačním bodům 2 a 3: Doporučujeme dát do souladu texty s platným 

zněním vyhlášky (slovosled, interpunkce, chybějící slova). 

3. K novelizačnímu bodu 4: Doporučujeme názvy částí přílohy č. 5a dát do souladu 

s platným zněním vyhlášky. 

K platnému znění vyhlášky s vyznačením změn: 

4. Ve vloženém textu dle novelizačních bodů 3, 5, 6, 7 a 8 doporučujeme za slova 

„přílohy č. 5a“ doplnit slova „k této vyhlášce“. 

5. K příloze č. 5a části C: Doporučujeme v tabulce u stupně 3, 2 a 1 za slova „cca 100 

m“ doplnit ukončení závorky. 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Upraveno 

 

 

Upraveno 

 

 

 

Akceptováno 

MZe 

 

Doporučující připomínky: 

 

1) K § 7a, pravidla pro sledování mnohobuněčných organismů 

Podle ustanovení § 6 a § 6a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů vyplývá, že voda ke koupání se vyskytuje v přírodních, 

stejně jako v umělých koupalištích.  

 

Předložená prováděcí vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch podle 

svého členění uvádí tři kategorie míst ke koupání. Jedná se 1) v části II. vyhlášky o 

přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách, další povrchové vody ke koupání 

a vodní plochy ke koupání vzniklé těžební činností (§ 3-12), 2) v části III. vyhlášky o 

nádrže ke koupání a stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního 

způsobu čištění vody ke koupání (§ 13-15) a 3) v části IV. vyhlášky o umělá koupaliště a 

sauny (§ 16-43).  

 

Nově navrhované sledování mnohobuněčných organismů je ve vyhlášce navrhováno 

 

 

Vysvětleno. 

 Sledovat se tento ukazatel 

bude pouze v kategorii 

označené jako „část 

druhá“, to jednoznačně 

vyplývá z toho, že je § 7a 

zařazen do části druhé, tj. 

části pojednávající o 

přírodních koupalištích 

provozovaných na 

povrchových vodách, 

dalších povrchových 

vodách ke koupání a 

vodních plochách 

ke koupání vzniklých z 
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novým § 7a, který zařazením patří pod část II. (§ 3-12) pojednávající o přírodních 

koupalištích provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke 

koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých z těžební činností. 

 

Je záměr předkladatele zjišťovat výskyt mnohobuněčných organismů pouze na přírodních 

koupalištích provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke 

koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých z těžební činností? Je záměrem 

předkladatele výskyt mnohobuněčných organismů na nádržích ke koupání a stavbách 

povolených k účelu koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody ke 

koupání podle části III. vyhlášky a na umělých koupalištích a saunách podle části IV 

nesledovat? 

 

Pokud se má sledovat výskyt mnohobuněčných organismů jen na vodách podle části II. 

vyhlášky, je matoucí návětí § 7a, které začíná slovy „Vody ke koupání, ……….“ 

 

Vody ke koupání podle našeho názoru označují širší množinu, než kterou vymezuje část II. 

vyhlášky. Vodami ke koupání jsou rovněž vody podle části III. a IV. vyhlášky.  

 

Dáváme na zvážení, pokud je skutečně záměrem měřit výskyt mnohobuněčných organismů 

pouze na této skupině vod, buď do § 7a za slova „Vody ke koupání“ vložit slova „podle 

částí II. vyhlášky“, anebo zaměření kontrol pouze na tuto kategorii vod uvést a vysvětlit 

v odůvodnění vyhlášky.  

 

2) K § 10a odst. 2, Posuzování výskytu mnohobuněčných organismů 

Dáváme na zvážení, zda v posledním souvětí slova „se provede“ nemají být v opačném 

pořadí, tedy „provede se“.  

 

3) K příloze č 5a k vyhlášce 238/2011 Sb. 

Podle vyjasnění připomínky č. 1 k § 7a, pravidla pro sledování mnohobuněčných 

organismů, tedy podle vysvětlení, zda má být sledování mnohobuněčných organismů 

prováděno ve vodách podle části II. (Přírodní koupaliště provozovaná na povrchových 

vodách, další povrchové vody ke koupání a vodní plochy ke koupání vzniklé těžební 

těžební činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno, 

terminologicky 

upraveno.  
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činností) vyhlášky anebo i ve vodách podle části III. (Nádrže ke koupání a stavby povolené 

k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání) 

a případně i IV. (Umělá koupaliště a sauny) by případně bylo nutné rovněž upravit přílohu 

č 5a k vyhlášce 238/2011 Sb., která pracuje s terminologií „nádrž“. Pokud však výskyt 

mnohobuněčných organismů má být měřen jen podle části II. vyhlášky, tedy jen na 

přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových 

vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých z těžební činností, pak by 

termín nádrž být používán neměl, protože s ním pracuje část III. vyhlášky, tedy část 

věnovaná nádržím ke koupání a stavbám povoleným k účelu koupání vybavené systémem 

přírodního způsobu čištění vody ke koupání.  

 

4) K důvodové zprávě 

Doporučujeme rozepsat zvláštní část důvodové zprávy ke všem novelizačním bodům.  

 

Zvláštní část důvodové zprávy v předložené podobě neposkytuje praktický žádný výklad 

novelizačních bodů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, doplněno   

MV 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K úvodní větě: 

 Navrhujeme zakončit úvodní větu dvojtečkou. 

 

K čl. I bodu 2 – k § 8 odst. 1 písm. e): 

1. Navrhujeme v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 

novelizační větu formulovat následovně: „V § 8 se na konci odstavce1 tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:“. 

2. Také dáváme na zvážení, zda by v souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády neměla být vypuštěna čárka před slovy „nebo do 14 dnů“. 

 

K čl. I bodu 3 – k nadpisu § 10a: 

 Navrhujeme pod označení § 10a vložit volný řádek, což oddělí nadpis ustanovení. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 4 – k příloze č. 5a: 

1. Navrhujeme sjednotit označování podmínek v popisném sloupci, kdy u některých 

stupňů jsou používány odrážky, u jiných čísla. 

2. Ve sloupci „Popis“ u stupně 3 navrhujeme v první odrážce slovo „sezóny“ uvést ve 

tvaru „sezóně“. 

3. Ve sloupci „Popis“ vztahujícím se ke stupňům 2 a 1 navrhujeme v uvozovací větě 

vypustit pro nadbytečnost slova „ze tří“ a nahradit je předložkou „z“. 

4. Upozorňujeme na rozpornost uvozovací a závěrečné věty v popisném sloupci ke 

stupňům 2 a 1, kdy návrh vyhlášky nejprve stanoví, že postačuje splnění jedné ze 

tří podmínek, nicméně v závěru tabulky je stanoveno, že musí být splněny alespoň 

dvě ze tří podmínek. 

 

5. V tabulce v části C přílohy navrhujeme sloupec „závažnost nálezu“ psát s velkým 

počátečním písmenem. 

6. V tabulce v části C přílohy navrhujeme ve sloupci „Popis“ revidovat používání 

interpunkce, zejména se domníváme, že ve slovech „nález velkého počtu 

mezihostitelských plžů, u kterých bylo prokázáno uvolňování původců cerkáriové 

dermatitidy v místech“ by měla být doplněna čárka před slovy „v místech“. 

 

 

Akceptováno, upraveno 

 

Akceptováno 

 

Akceptováno 

 

Akceptováno, 

přeformulováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

Akceptováno 

 

   

V Praze dne 27. listopadu 2020 

Vypracoval: JUDr. Jana Kolaříková Podpis: 
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