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Osnova
• Co iniciovalo změnu právních předpisů pro pitnou
vodu v ČR
• Procesní kroky implementace předpisů EU
• Nové požadavky zákona OOVZ
• Posouzení rizik, jednotlivé kroky RA
• Sledování kvality pitné vody po linii MZd a Mze,
snaha o sjednocení

• Promítnutí WSP do provozního řádu dle z. 258/2000
Sb., v platném znění

Co iniciovalo změnu právních předpisů pro pitnou vodu v ČR
• Evropská směrnice 98/83/EC je platná od roku 1998 ; Přezkum - každých 5 let
• Po odborných diskusích - v říjnu 2015 vydána novela Směrnice, resp. byly
novelizovány její přílohy II a III

• Povinností členských států EU - implementovat do dvou let novelizované
přílohy Směrnice do národních právních předpisů
• Důvod novely právních předpisů ČR – transpozice změny Směrnice Rady
98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou potřebu, resp. příloh II a III této
směrnice Rady (směrnicí Evropské komise č. 2015/1787)
• Termín transpozice: 10/2017
•

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (zákon OOVZ) se mění novelou
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; změna pouze části zákona
OOVZ týkající se pitné vody

•

Zákon nabývá účinnost 1.11.2017, tím byl splněn požadavek na transpozici Směrnice

Procesní kroky implementace předpisů EU
• Změna zákona č. 258/2000 Sb. nabývá účinnost 1.11.2017
• Provozovatel/vlastník vodovodu předloží návrh provozního řádu podle § 3c
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., příslušnému OOVZ ke schválení nejpozději
do 6-ti let ode dne nabytí účinnosti zákona
• Příslušný OOVZ vydá osobám, které předložily návrh provozního řádu
Rozhodnutí o tomto návrhu ve lhůtě do 9 měsíců ode dne jeho předložení

• Do doby zpracování a schválení monitorovacího programu a posouzení
rizik se při kontrole jakosti pitné vody postupuje podle stávajících PP
(stanovisko MZd)
• Pokud se aktualizuje PŘ nebo zpracovává nový po datu 1.11.2017, musí PŘ
již RA zahrnovat (!! Zatím chybí novela vyhlášky 252/2004 Sb. !!)
• V návaznosti na změnu zákona 258/2000 Sb. - nutná novela vyhlášek
č. 252/2004 Sb. a č. 428/2001 Sb. a jejich vzájemná provázanost !

Nové požadavky zákona OOVZ
 Povinnost zpracovat provozní řád jehož součástí je posouzení rizik systému zásobování
pitnou vodou a monitorovací program
 Provozní řád obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

Údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody
Základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemikáliích
Údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik (NOVÉ)
Předpokládaný počet zásobovaných osob
Monitorovací program (NOVÉ)
Posouzení rizik (NOVÉ)
Způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby

posouzení rizik systému zásobování PV je nutné promítnout do aktualizace provozního řádu (dle
zákona OOVZ); je vyžadováno průběžné přezkoumávání a nejméně 1x za 5 let předkládat OOVZ
aktualizaci ke schválení

 Monitorovací program obsahuje:
•
•
•
•

Sběr a rozbory bodových vzorků nebo měření průběžného monitorování
Kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení
Kontrolu úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury
Kontroly ochranného pásma
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Posouzení rizik

Obsah rizikové analýzy (posouzení rizik)
Posouzení rizik – dokument, který popisuje průběh RA a
promítá její závěry do praxe úpravou provozního řádu
Obsah rizikové analýzy
•
•
•
•

popis systému zásobování vodou
DEFINICE a popis zjištěných nebezpečí
odhad závažnosti zjištěných nebezpečí
stanovení nápravných a kontrolních opatření k jejich
odstranění či zmírnění v celém systému zásobování

Stručně jednotlivé kroky rizikové analýzy
1. Ustavení pracovního týmu:

• složení týmu odpovědného za zpracování – dle složitosti systému; zastoupení
více profesí (multidisciplinární složení)
2. Popis systému zásobování:
• Základem analýzy rizik je dokonalá znalost systému zásobování
• Doporučuje se provést „Inventuru“ systému po stránce technické, organizační
i personální - od zdroje až po kohoutek u spotřebitele
3. Identifikace nebezpečí: Co se může pokazit? Kde? Jak?
• Vyhledání a následný seznam všech existujících a hrozících nebezpečí v
systému zásobování; nutná znalost celého systému (!!„provozní slepota“!!)
• Analýza celého systému (vychází se z dlouhodobých dat o kvalitě vody, o
haváriích, důležitá je fyzická prohlídka)
• Uvažovat stávající kontrolní opatření a jejich propojení s určenými
nebezpečími
• K identifikaci nebezpečí je možné využít různé seznamy (check-listy) –
doporučení zejména pro malé vodovody

Stručný postup rizikové analýzy (2)
4. Charakteristika rizik
Účel – rozdělit zjištěná nebezpečí dle míry rizika – tomu přizpůsobit proces kontroly;
rizika se týkají jak kvality tak kvantity dodávané vody !!
Výsledek - odhad pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a odhad závažnosti jeho
následku; z kombinace obou faktorů lze stanovit úroveň konečného rizika
matice rizik:
Za nepřijatelná rizika
jsou považována
vysoká a střední

Pro větší vodovody: lze stupnici následků zpracovat „jemněji“ – 5 stupňů:
nevýznamné, malé, střední, velké, katastrofální
Pak jsou za nepřijatelná rizika považována rizika s vysokou nebo velmi vysokou mírou
rizika a střední rizika s velkými následky

Stručný postup rizikové analýzy (3)
5. Nápravná a kontrolní opatření
• Návrh nápravných a kontrolních opatření (+ verifikace účinnosti) – výstup RA;
přednostně u nepřijatelných rizik

• Může jít o opatření technického, organizačního nebo personálního rázu
• Jednorázové a relativně snadné opatření až finančně a technicky náročná řešení
• Krátkodobá i dlouhodobá opatření
6.

Provozní monitorování kritických bodů

• ?? Co kontrolovat, jakým způsobem, jak často…

I vizuální kontrola
neporušenosti
zámků je provozní
monitoring

• Zavedení systému provozního monitorování zvolených kontrolních opatření u
kritických bodů (monitorovací program)
• Zapracování kontrolních opatření do provozních řádů (včetně jejich
dokumentace)
• Navržení varovných a kritických limitů pro jednotlivé ukazatele (indikátory)

Stručný postup rizikové analýzy (4)
7. Verifikace (nezávislý audit)
•

Ověření správnosti posouzení rizik a provozního řádu

•

Popis, jak bude správnost posouzení rizik a PŘ sledována, např.:

–

rutinní rozbory vody (na kohoutku spotřebitele)

–

sledování spokojenosti spotřebitelů

–

kontrolní nezávislý audit posouzení rizik

8. Přezkoumání účinnosti posouzení rizik
•

RA – vyžadováno pravidelné přezkoumání účinnosti posouzení rizik
na základě nových zkušeností, výsledků o kvalitě vody a poučení z
havárií

•

Lze využít i připomínky z nezávislého auditu (pokud nastalo)

•

Nejméně 1x za 5 let; v případě selhání některého z prvků RA (např.
epidemie) – okamžitá revize a přijetí nových opatření

Sjednocení a vzájemné provázání novelizovaných

vyhlášek č. 252/2004 Sb. (k zákonu OOVZ) a
č. 428/2001 Sb. (k zákonu VaK)

Kvalita pitné vody dle MZd a MZe

Ke sledování kvality pitné vody v ČR se váží vyhlášky, které
provádějí jak zákon OOVZ, tak zákon č. 274/2001 Sb., VaK
– vyhláška č. 252/2004 Sb. (k zákonu OOVZ)
– vyhláška č. 428/2001 Sb. (k zákonu VaK)

Otevřel se prostor ke sjednocení a vzájemné
provázanosti obou vyhlášek

Změny související s novelou a sjednocením PP MZdr a MZe
Kvalitativní kontrola systému zásobování pitnou vodou dle novely PP
 sledování kvality pitné i surové vody ve 3 úrovních – provozní, krácené a úplné rozbory
 krácené a úplné rozbory musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení
o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace; provozní rozbory nikoliv
 možnost nahrazení příp. doplnění provozních rozborů kontinuálními analyzátory

 provozní rozbory a on-line analyzátory („neakreditované výsledy“) musí být metrologicky
navázány na výsledky laboratoře – dle výše uvedené kvalifikace
 OOVZ zajímá krácený a úplný rozbor pitné vody, posílá se do sw PiVo
 provozní rozbory (ke kontrole stability provozu i dle vyhlášky 428/2001 Sb.) do sw PiVo se
neposílají
 mezi místa kontroly distribuční sítě lze začlenit i VDJ a výstup z úpravny vody (nové); toto platí
pro oblasti, kde se provádí 4 a více úplných rozborů za rok
 parametry, které se v průběhu distribuce vody nemění, lze měřit pouze v jednom ze vzorků
časově souvztažných (výstup z úpravny X distribuční síť) např. těžké kovy, specifické organické
látky apod.

Čím a jak začít ?
Posouzením rizik dle § 3c odst. 5 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Co to v praxi představuje :
•

•

Jmenování týmu: vedoucí týmu (TŘ/projektový manažer),
technolog pitných vod, technolog DS, manažer kvality spol.,
zástupce provozu, centrální dispečink, ČS a vodojemy,
hospodaření s vodou, kontrola kvality vody (laboratoře),
zástupce vlastníka (není nutné, nutná je komunikace s
vlastníkem)
Nastavení terminologie (uvědomění si, co který termín
představuje)

Měla by být v týmu otevřená komunikace.
Pokud jsou téměř shodné názory na zpracování – tím lépe!
Viz příloha č.7 252/2004 Sb.

Provozní řád resp.
Jak promítnout rizikovou analýzu do
provozního řádu dle z. 258/2000 Sb.

• Je zpracováno posouzení rizik - OK
• Co se promítne do provozního řádu?
• Co je společné – doporučení: uvést jen 1x ,
ostatní formou odkazů

Provozní řád
• Základní údaje o provozovaném vodovodu:
– vlastník, provozovatel, odpovědná osoba, oprávnění k provozování,
komunikační spojení při mimořádných situacích

• Údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody:
– Zdroj vody, předávací místa (pokud vodu nakupuji), kategorizace surové
vody(pokud se zdroje týká), info o ochranných pásmech vodního zdroje,
základní info o ÚV

• Základní údaje o technologii a používaných chemických látkách
• Informace o distribuční síti:
– Počet zásobovaných obyvatel, počet odběrných míst, celková délka sítě,
materiál sítě včetně jeho délky, informace o dodávce vody (množství),
ztráty vody, specifická spotřeba, počet zásobních vodojemů, počet ČS,
rozdělení na zásobní pásma, aj. důležité informace

Provozní řád
• Nutná opatření pro omezení nepřijatelných rizik
v systému zásobování:
– Opatření pro omezení nepřijatelných rizik v systému
zásobování vodou je uvedeno pro každé zjištěné
nepřijatelné riziko. Souhrnně je uvést v příloze (tabulka
zpracovaná v rámci posouzení rizik)

– Stanovená rizika a definovaná opatření jsou podrobně
popsána v kapitole „Posouzení rizik“ (odkaz)

• Předpokládaný počet zásobovaných osob včetně
charakteru zásobované oblasti
• Uvést i pokud se jedná o provozně související vodovod
/vodovody

Provozní řád
Monitorovací program

• Plán a kontrola provozu a technického stavu
může být uvedeno např. následovně:

– Ke kontrole provozu a technického stavu vodovodu a
identifikovaných rizik systému zásobování vodou má
společnost k dispozici vhodné technické prostředky,
aktuální vnitřní (řízenou) dokumentaci, má zaveden systém
plánované údržby
– Realizace může probíhat pomocí informačních systémů o
prováděných činnostech; lze užívat i písemné formuláře
– Prováděné činnosti jsou zaznamenány elektronicky nebo
formou písemných dokumentů / formulářů

Provozní řád
Monitorovací program
• Kontrola jakosti surové vody
• Kontrola aktivit v ochranném pásmu vodního zdroje
• Kontrola jakosti pitné vody
– Provozní kontrola kvality vody
– Informace o jakosti vyráběné a dodávané pitné vody

• Zabezpečení objektů

Provozní řád - Posouzení rizik
• Popis systému zásobování vodou
• Počet zásobovaných obyvatel

Opakuje se,
forma odkazu

• Vložit kapitolu „posouzení rizik“ zpracované v
předchozím kroku s výjimkou těch částí, které
byly již v PŘ uvedeny výše, na ty se lze
odkázat

Provozní řád
Způsob vedení záznamů
• Záznamy o kontrole funkce systému zásobování vodou a o provádění
údržby a oprav
(rozdělení do okruhů dle jednotlivých skupin zařízení systému se stejným nebo podobným
charakterem provozních činností)

• Údržba systému:
– Údržba a provoz, tj. činnosti, zajišťující spolehlivost a hospodárnou funkci
zařízení pro dodávku vody do zásobované oblasti v požadované jakosti,
množství, přetlaku a době.
– Údržbu, tj. pravidelnou péči, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a
předchází se jeho následkům pro zajištění provozuschopného stavu a
bezpečného provozu zařízení.

• Opravy, kterými se uvádí porouchané zařízení opět do
provozuschopného stavu

O provádění činností je vedena evidence v informačních systémech
provozovatele (lze i v písemné formě)

Plán údržby (příklad)
• Manipulace se zařízením vodovodu, kontrola šachet, armatur
• Odkalování vodovodního potrubí
• Odkalování a čištění vodojemů
• Sledování a kontrola měřících, kontrolních, bezpečnostních a
signalizačních zařízení

• Revize zařízení (redukční ventil)
• Monitoring údajů (např. průtok, tlak v jednotlivých místech
rozvodné vodovodní sítě)

• Zjišťování poruch na vodovodním potrubí s určováním místa úniku
vody a jejich oprava

Závěr
• Novela právních předpisů – významné změny
• Posouzení rizik (WSP) – nejdůležitější změna v zásobování pitnou
vodou
• Společné všem etapám WSP a provozního řádu:
– Požadavek na úplnou dokumentaci všech zjištěných (navržených,
realizovaných) skutečností;
– Popis systému, určení nebezpečí, zvolená nápravná/kontrolní opatření
ke zvládání nepřijatelných rizik.

• Cíl:
– Podchytit rozhodnutí, která byla učiněna v rámci posouzení a
managementu rizik,
– Umožnit vysledovat a doložit prováděná opatření;
– Průběžné sledování, že všechny úkoly a činnosti vyplývající z posouzení
rizik a provozního řádu jsou řádně plněny.

Děkuji za pozornost
lenka.vavruskova@pvk.cz
radka.huskova@veolia.com

