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Odůvodnění

Obecná část

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem k vládnímu návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který v §108 odst. 1 zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky k provedení § 3 odst. 1, 3 a 5, § 4 odst. 1, 2, 4 a 7.
V návrhu vyhlášky jsou stanoveny hygienické požadavky na jakost pitné vody, včetně pitné vody balené a hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Dále je stanoven rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody.
V novele zákona 258/2000 Sb. a v předkládané vyhlášce jsou transponovány požadavky evropské směrnice „98/83/EC on the quality of water intended for human consumption“ (dále směrnice), dotýkající se ochrany veřejného zdraví. Oproti vyhlášce č. 376/2000 Sb. jsou doplněny a opraveny některé nedostatečně respektive nepřesně transponované části. Především byla upravena nedostatečná četnost rozborů (nyní plně harmonizována se směrnicí). 
Směrnice obsahuje pouze dva rozsahy rozborů kontrolní (check) a ověřovací (audit). V návrhu nové vyhlášky tomu odpovídá rozbor krácený a úplný. Vyhláška č. 376/2000 Sb. zahrnuje tři rozsahy (krácený, základní a úplný). 
Upraven je rovněž způsob výběru odběrových míst. Kromě stálých odběrových míst, budou provozovatelé rovněž sledovat kvalitu vody na místech náhodně vybraných. 
Překládaná vyhláška upřesňuje náležitosti protokolu o zkoušce a náležitosti návrhů a oznámení.
Ukazatele a jejich limity stanovené v příloze č. 1 obsahují všechny ukazatele směrnice a navíc jsou doplněny o několik dalších ukazatelů. Oproti vyhlášce č. 376/2000 Sb. jsou obsaženy některé drobné změny (vyřazení některých ukazatelů, které byly zařazeny navíc oproti směrnici, ale výsledky monitoringu neprokázaly, že by představovaly plošný problém v ČR; opětovné zařazení ukazatele abioseston, úpravy některých limitních hodnot a úpravy a doplnění vysvětlujících poznámek k jednotlivým ukazatelům).
Nově jsou ve vyhlášce uvedeny požadavky na teplou vodu. 

Ekonomický dopad:
Orgány ochrany veřejného zdraví provádí kontrolu pouze v rámci státního zdravotního dozoru.
Rozbory jakosti vody je povinen zajišťovat podle § 4 zákona v předepsaném rozsahu a četnosti na své náklady 
	vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu 

vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50, pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby,
osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích,
vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody,
osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy, zdravotnická zařízení).

Hospodářský a finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládá, dopad na  hospodářské subjekty je uveden níže.
Přibližné roční náklady výše uvedených osob lze zhruba odhadnout podle zásobovaných obyvatel (objemu vyrobené vody). Jedná se o náklady spíše maximální, protože osoba uvedená v § 3, odst. 2 může požádat o snížení počtu (četnosti) rozborů pro jednotlivé ukazatele v případě déletrvajících vyhovujících nálezů.


Počet rozborů
Finanční náklady
Počet zásobova-
Krácené
Úplné
Krácené
Úplné
Celkem
ných obyvatel
rozborů/rok
rozborů/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
             do  50    
1
0,5
            2 000    
            8 000    
          10 000    
                 100    
2
1
            4 000    
          16 000    
          20 000    
                 500    
3
1
            6 000    
          16 000    
          22 000    
              5 000    
4
2
            8 000    
          32 000    
          40 000    
            10 000    
10
2
          20 000    
          32 000    
          52 000    
            20 000    
16
3
          32 000    
          48 000    
          80 000    
            30 000    
22
3
          44 000    
          48 000    
          92 000    
            40 000    
28
4
          56 000    
          64 000    
        120 000    
            50 000    
34
5
          68 000    
          80 000    
        148 000    
          100 000    
64
5
        128 000    
          80 000    
        208 000    
          200 000    
124
7
        248 000    
        112 000    
        360 000    
          300 000    
184
9
        368 000    
        144 000    
        512 000    
          400 000    
244
11
        488 000    
        176 000    
        664 000    
          500 000    
304
13
        608 000    
        208 000    
        816 000    
          600 000    
364
15
        728 000    
        240 000    
        968 000    
          700 000    
424
17
        848 000    
        272 000    
     1 120 000    
          800 000    
484
19
        968 000    
        304 000    
     1 272 000    
          900 000    
544
21
     1 088 000    
        336 000    
     1 424 000    
       1 000 000    
604
23
     1 208 000    
        368 000    
     1 576 000    

Kalkulovaná cena rozborů:
krácený 2000 Kč.
úplný 16000 Kč

Jedná se o náklady spíše maximální, protože osoba uvedená v § 3, odst. 2 může požádat o snížení počtu (četnosti) rozborů pro jednotlivé ukazatele v případě déletrvajících vyhovujících nálezů.

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je plně slučitelný s právem ES, tj. se Směrnicí Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.




K § l
Rozsah úpravy
Vymezuje působnost a rozsah vyhlášky.


K § 2
Výklad pojmů
Upřesňuje výklad pojmů používaných pro účely této vyhlášky z důvodu zabránění případným nedorozuměním.


K § 3 
Ukazatele a hygienické limity pitné a teplé vody 
Požadavky na jakost vody pitné vody, její sledování a hodnocení vycházejí z požadavků směrnice Rady č. 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Požadavky na teplou vodu zohledňují postupy úpravy pitné vody na vodu teplou a využití individuálních zdrojů pro výrobu teplé vody určené pro osobní hygienu zaměstnanců.
Jakostní požadavky se stanoví v přílohách č. 1, 2 a 3.


Kontrola pitné vody

K § 4  
Stanoví minimální roční četnost kontrol a rozsah rozborů pitné vody v souladu se  směrnicí Rady č. 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Dále stanoví za jakých podmínek se provádí další doplňkové rozbory.

K § 5  
V souladu se  směrnicí Rady č. 98/83/ES stanoví způsob výběru konkrétních kontrolních míst ve vodovodních sítích, vč. obměny kontrolních míst. Pro vyjmenované ukazatele, u nichž se nepředpokládají změny parametrů během dopravy vody v síti, umožňuje jejich kontrolu na jiných místech (výstup z úpravy, vodojem) než jsou vybraná kontrolní místa.


K § 6
Četnost a rozsah rozborů u výdejních automatů
Stanoví způsob kontroly pitné vody dodávané veřejnosti prostřednictvím výdejních automatů s ohledem na rizika plynoucí z tohoto způsobu distribuce (provozovatel automatu zpravidla není výrobcem dodávané pitné vody). 


K § 7
Požadavky na odběr vzorků a metody rozboru
Stanoví způsob odběru kontrolních vzorků pitné vody a metody laboratorních vyšetření. Přípustné metody mikrobiologických vyšetření a požadavky na analytické metody pro stanovení fyzikálních a chemických ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 5. 

K § 8
Místa splnění požadavků na jakost pitné a teplé vody
Obecně stanoví místa, na nichž se prokazuje splnění hygienických limitů uvedených v této vyhlášce, rovněž stanoví místa prokazování splnění hygienických limitů při výrobě balené pitné vody (jakost výrobku stanovuje zvláštní právní předpis).

K § 9
Náležitosti protokolu o zkoušce
Stanoví povinné údaje, které musí obsahovat laboratorní protokol o zkoušce (identifikační údaje protokolu), s ohledem na následné zpracování výsledků kontrol orgány ochrany veřejného zdraví. Tyto údaje se vkládají do protokolu v rámci jeho pořizování v akreditovaných a autorizovaných laboratořích.


K § 10
Opakované rozbory
Stanoví v jakých případech při překročení limitních hodnot je nutné laboratorní rozbory opakovat.


K § 11 až § 13
Náležitosti návrhů a oznámení
Ustanovení § 3 a § 3a zákona umožňují dodavateli pitné vody požádat orgán ochrany veřejného zdraví o změnu limitů některých ukazatelů, ustanovení § 4 umožňuje stanovit limit pro látky ve vyhlášce neuvedené. Vyhláška stanoví náležitosti těchto podání.


K § 14
Stanovuje jakost teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců

Přechodná a závěrečná ustanovení

K § 15 
Stanoví přechodné období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2007, ve kterém je povolená obměna 25 % kontrolních odběrových míst. Po tomto datu platí ustanovení § 5 odst. 2. Dále stanoví zmírněné hygienické limity ukazatelů bromičnany, chloritany, olovo na dobu do účinnosti zpřísněných limitů podle Směrnice ES.


K § 16 a 17
Zrušuje dosavadní vyhlášku č. 376/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Účinnost je stanovena v souladu s předpokládanou účinností novelizace zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, s odloženou účinností 50 %  obměny odběrových míst (§ 5 odst. 2) a zpřísněných hygienických limitů ukazatelů bromičnany, chloritany, olovo.

