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VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2011

o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky,
provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky,

provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování
právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku

(o vojenské letecké technice)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 2 odst. 10
písm. c) a § 35p zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách České republiky, ve znění zákona č. 147/
/2010 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

DRUHY A KATEGORIE VÝROBKŮ VOJENSKÉ
LETECKÉ TECHNIKY

[K § 2 odst. 10 písm. c) zákona]

§ 1

Vojenská letadla

Vojenskými letadly (dále jen „letadlo“) jsou

a) vojenské letouny,

b) vojenské vrtulníky,

c) letadla bez pilota (dále jen „vojenský bezpilotní
prostředek“) a

d) zvláštní vojenské letecké prostředky.

§ 2

Vojenské letouny

(1) Vojenské letouny jsou bojové, dopravní,
cvičné a speciální.

(2) Bojové letouny jsou přednostně určeny pro
plnění bojových úkolů obrany vzdušného prostoru,
úkolů přímé podpory činnosti ostatních druhů vojsk,
nebo plnění speciálních úkolů. Jsou vybaveny palubní
vojenskou výzbrojí (dále jen „letecká výzbroj“).

(3) Dopravní letouny jsou určeny k zabezpečení
dopravy osob, přepravy materiálu, nebo k plnění ostat-
ních úkolů letecké dopravy.

(4) Cvičné letouny jsou určeny k výcviku, nebo
zdokonalování posádek letadel.

(5) Speciální letouny jsou určeny k plnění úkolů
průzkumu, rušení, tankování paliva za letu, nebo
k plnění jiných úkolů. Pro plnění úkolů jsou, nebo
mohou být vybaveny účelovou zástavbou.

§ 3

Vojenské vrtulníky

(1) Vojenské vrtulníky jsou bojové, dopravní
a speciální.

(2) Bojovými vrtulníky jsou

a) úderné vrtulníky, které jsou určeny k ničení cílů,
k podpoře činnosti ostatních druhů vojsk, k plnění
přepravních úkolů, nebo vedení průzkumu. Jsou
vybaveny leteckou výzbrojí, nebo

b) vrtulníky bojové podpory, které jsou určeny k do-
pravě a vysazování aeromobilních jednotek, k pře-
pravě materiálu, plnění úkolů průzkumu, retran-
slace a navádění vojenských letadel nebo k plnění
záchranných úkolů. Jsou přizpůsobeny pro vedení
palby z ručních zbraní z paluby vrtulníku.

(3) Dopravní vrtulníky jsou určeny k vysazování
aeromobilních jednotek nebo materiálu, k dopravě
osob anebo k přepravě materiálu.

(4) Speciální vrtulníky jsou určeny k výcviku,
plnění záchranných úkolů, vedení průzkumu, rušení
nebo k plnění jiných úkolů. Pro plnění úkolů mohou
být vybaveny účelovou zástavbou.

§ 4

Vojenské bezpilotní prostředky

Vojenskými bezpilotními prostředky, které se vy-
užívají zejména k plnění úkolů průzkumu a elektronic-
kého boje, jsou

a) malé vojenské bezpilotní prostředky od 20 kg do
150 kg maximální letové hmotnosti a

b) velké vojenské bezpilotní prostředky nad 150 kg
maximální letové hmotnosti nebo autonomní léta-
jící systémy bez ohledu na letovou hmotnost leta-
dla.

§ 5

Zvláštní vojenské letecké prostředky

Zvláštními vojenskými leteckými prostředky
podle jejich vojenského využití jsou
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a) vojenské letecké prostředky lehčí vzduchu,

b) vojenské řízené padákové a závěsné kluzáky a

c) další vojenské letecké prostředky.

ČÁST DRUHÁ

KATEGORIE VOJENSKÝCH LETADLOVÝCH
ČÁSTÍ NEBO ZAŘÍZENÍ

[K § 2 odst. 10 písm. c) zákona]

§ 6

(1) Vojenské letadlové části nebo zařízení podle
vojenského využití jsou

a) část draku,

b) část motoru,

c) část vrtule,

d) letecká výzbroj,

e) palubní vybavení letadel a

f) další přístroje, mechanismy nebo příslušenství le-
tadla.

(2) Leteckou výzbroj tvoří jednotlivé zbraně (dále
jen „letecká zbraň“), zbraňové systémy, a též munice
do leteckých zbraní nebo zbraňových systémů (dále jen
„letecká munice“). Letecká výzbroj je určena k ničení
nebo vyřazení nepřítele z boje, zabezpečení činnosti
jiných systémů, vytvoření klamného účinku, k podpoře
bojové, anebo průzkumné činnosti. Je-li letecká vý-
zbroj součástí konstrukce vojenských letadlových částí
nebo zařízení, nebo může ovlivnit bezpečné užívání
vojenské letecké techniky, podléhá schválení v procesu
schvalování vojenské letecké techniky.

(3) Palubní vybavení letadla je určeno k použití,
nebo je využíváno při provozu letadla, při řízení letadla
za letu, anebo k ovládání zbraňových systémů, které
jsou pevně vestavěné v letadle. Do palubního vybavení
letadla se nezařazují letecké zbraně a letecká munice.

(4) Další přístroje, mechanismy nebo příslušenství
letadla jsou zařízení, která nejsou leteckými zbraněmi
a leteckou municí, a která se k letadlu připojují, upev-
ňují, anebo podvěšují za účelem splnění letových úkolů.

ČÁST TŘETÍ

KATEGORIE VOJENSKÝCH LETECKÝCH
POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ

[K § 2 odst. 10 písm. c) zákona]

§ 7

(1) Vojenskými leteckými pozemními zařízeními
podle jejich vojenského využití jsou

a) pozemní zařízení ke kontrole palubních systémů
letadla,

b) kontrolní a diagnostické systémy letecké výzbroje,

c) zařízení k řízení, vypouštění a přistání bezpilot-
ních prostředků,

d) letecké trenažéry a simulátory,

e) palubní manipulační prostředky letadla,

f) zařízení letecké radionavigační služby letectva,

g) zařízení letecko technického a provozního zabez-
pečení,

h) zařízení letištního zabezpečení,

i) zařízení letecké meteorologické služby a

j) zařízení speciálního určení.

(2) Pozemní zařízení ke kontrole palubních systé-
mů letadla jsou určena k zajištění letu letadla, mají pří-
mou souvislost s činností systémů letadla a nejsou
určena k doplňování provozních kapalin, plynů, nebo
zdrojů energie.

(3) Palubní manipulační prostředky jsou určeny
k zajištění práce na letadle, nebo k vlekání letadla.

(4) Kontrolní a diagnostické systémy letecké vý-
zbroje jsou určeny ke kontrole a uschopnění palubních
systémů letecké výzbroje.

(5) Zařízení letecké radionavigační služby letectva
jsou určena k zajištění letových navigačních služeb a le-
teckých služeb.

(6) Zařízení letecko technického a provozního za-
bezpečení jsou určena k zabezpečení pozemní přípravy
letecké techniky a létání.

(7) Zařízení letištního zabezpečení jsou určena
k zajištění provozuschopnosti letištní plochy a bezpeč-
nosti letového provozu.

(8) Zařízení letecké meteorologické služby jsou
určena k měření, monitorování a vyhodnocování me-
teorologických podmínek, nebo k poskytování pře-
hledu o meteorologické situaci pro potřeby letových
provozních služeb s ohledem na bezpečnost letového
provozu.

(9) Zařízení speciálního určení jsou určena k zajiš-
tění dalších vojenských leteckých služeb, nebo dalších
vojenských specifických činností.

ČÁST ČTVRTÁ

URČENÁ VOJENSKÁ LETECKÁ TECHNIKA

§ 8

[K § 35p písm. a) zákona]

(1) Určená vojenská letecká technika, která pod-
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léhá posouzení a osvědčení o letové způsobilosti, o pro-
vozní způsobilosti nebo o uvolnění do provozu, je uve-
dena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor souhlasu s použitím vojenské letecké
techniky ve vojenském letectví je uveden v příloze
č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

VOJENSKÝ LETECKÝ REJSTŘÍK
ČESKÉ REPUBLIKY

§ 9

[K § 35p písm. b) zákona]

(1) Žádost o zápis letadla do vojenského leteckého
rejstříku České republiky (dále jen „vojenský letecký
rejstřík“) obsahuje vedle obecných náležitostí žádosti1)
aktuální údaje zapisované do vojenského leteckého rej-
stříku podle § 35b odst. 3 zákona.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1
předloží

a) ověřenou kopii dokladu osvědčujícího právní
vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědču-
jícího souhlas vlastníka se zápisem do vojenského
leteckého rejstříku, není-li vlastník současně pro-
vozovatelem letadla,

b) v případě dovozu potvrzení skutečnosti, že letadlo
není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu,

c) platné osvědčení o letové způsobilosti letadla, ne-
bylo-li vydáno Ministerstvem obrany (dále jen
„ministerstvo“), a

d) veškerou provozní a průvodní dokumentaci leta-
dla.

(3) Žadatel o zápis letadla do vojenského letec-
kého rejstříku, které není provozováno ozbrojenými
silami České republiky, spolu s doklady uvedenými
v odstavci 2 dále předloží doklad o sjednaném pojištění
odpovědnosti za škodu z provozu letadla a doklad o za-
placení pojistného.

(4) Vzor osvědčení o zápisu letadla do vojenského
leteckého rejstříku je uveden v příloze č. 3 k této vy-
hlášce.

§ 10

[K § 35p písm. c) zákona]

(1) Žádost o výmaz letadla z vojenského leteckého
rejstříku obsahuje vedle obecných náležitostí žádosti1)

aktuální údaje zapisované do vojenského leteckého rej-
stříku podle § 35b odst. 3 zákona.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1
předloží

a) ověřenou kopii dokladu osvědčujícího právní
vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědču-
jícího souhlas vlastníka s výmazem letadla z vojen-
ského leteckého rejstříku, není-li vlastník současně
provozovatelem letadla,

b) vydané osvědčení o zápisu letadla do vojenského
leteckého rejstříku.

(3) Vzor osvědčení o výmazu vojenského letadla
z vojenského leteckého rejstříku je uveden v příloze č. 4
k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ

SCHVALOVÁNÍ TYPU VOJENSKÉ
LETECKÉ TECHNIKY

§ 11

[K § 35p písm. d) zákona]

(1) Typ vojenské letecké techniky schvaluje minis-
terstvo na základě žádosti, v níž žadatel vedle obecných
náležitostí žádosti1) uvede

a) údaje o vlastníkovi vojenské letecké techniky,
není-li vlastník současně provozovatelem vojenské
letecké techniky, též údaje o provozovateli,

b) název a typ vojenské letecké techniky, který má
být schvalován,

c) účel, pro který má být schvalovaná vojenská le-
tecká technika používána,

d) navrhované provozní charakteristiky a omezení,

e) třípohledový výkres schvalované vojenské letecké
techniky,

f) předpisy a technologie, podle kterých bude, nebo
podle kterých bylo při konstrukci vojenské letecké
techniky postupováno, a

g) program a časový rozvrh prokazování typové způ-
sobilosti.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1
předloží
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a) osvědčení vydaná podle zákona nebo podle jiného
právního předpisu2),

b) průkaz plnění požadavků stanovených předpiso-
vou základnou, které prováděl žadatel,

c) průkaz plnění požadavků stanovených předpiso-
vou základnou podle ministerstvem schváleného
programu,

d) technické údaje o vojenské letecké technice po-
třebné pro vydání osvědčení o schválení typu,

e) úplnou dokumentaci k letecké technice, včetně
technického popisu, a technologii, podle které
bylo při konstrukci postupováno, a

f) potvrzení o zajišťování změnové služby po celou
dobu životnosti výrobku vojenské letecké tech-
niky, která má bezprostřední vliv na letovou způ-
sobilost.

(3) Typ vojenské letecké techniky bude schválen,
vyhoví-li použitelným požadavkům předpisové zá-
kladny, a splní-li požadavky zajišťující bezpečnost lé-
tání a ekologii provozu. Způsobilost vojenské letecké
techniky se posuzuje a zpravidla ověřuje výpočtem,
technickými zkouškami, zkušebním provozem anebo
zkušebním létáním.

(4) Shoda vlastností vojenské letecké techniky
s požadavky stanovenými na bezpečnost vojenské le-
tecké techniky bude schválena, vyhoví-li pozemní,
nebo letové zkoušce.

(5) Vzor typového osvědčení, vzor doplňkového
typového osvědčení, vzor osvědčení o uznání způsobi-
losti typu vojenské letecké techniky a vzor osvědčení
typové způsobilosti je uveden v příloze č. 5 k této vy-
hlášce.

§ 12

Osvědčení o způsobilosti vojenské letecké techniky

[K § 35p písm. f) zákona]

(1) Osvědčení o letové, provozní nebo hlukové
způsobilosti vojenské letecké techniky vydává minister-
stvo na základě žádosti, v níž žadatel vedle obecných
náležitostí žádosti1) uvede

a) údaje o vlastníkovi, není-li vlastník současně pro-

vozovatelem vojenské letecké techniky, též údaje
o provozovateli,

b) název, typ a výrobce vojenské letecké techniky,
pro kterou má být vydáno osvědčení,

c) výrobní číslo a

d) u letadla trupové číslo.

(2) Žadatel spolu se žádostí o vydání osvědčení
o letové způsobilosti podle odstavce 1 předloží

a) prohlášení o shodě výrobku, nebo vojenské leta-
dlové části nebo zařízení se schváleným typem,
anebo osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané
podle jiného právního předpisu3), nebylo-li vy-
dané ministerstvem,

b) protokol o stanovení hmotnosti a těžiště s plánem
nakládání letadla,

c) letovou příručku a

d) u provozovaného letadla záznamy o provozu ke
stanovení výrobního, modifikačního nebo údržbo-
vého standardu letadla.

(3) Žadatel spolu se žádostí o vydání osvědčení
o provozní způsobilosti podle odstavce 1 předloží

a) prohlášení o shodě leteckého pozemního zařízení
se schváleným typem, nebylo-li vydané minister-
stvem,

b) provozní příručku,

c) analýzu rizik vycházející z provozu leteckého po-
zemního zařízení a

d) u provozovaného leteckého pozemního zařízení
záznamy o provozu ke stanovení výrobního, mo-
difikačního, nebo údržbového standardu leteckého
pozemního zařízení.

(4) Žadatel spolu se žádostí o vydání osvědčení
o hlukové způsobilosti podle odstavce 1 předloží

a) prohlášení o shodě výrobku se schváleným typem,
nebo přílohu k typovému osvědčení pro hlukovou
způsobilost, anebo kopie listů letové příručky
s uvedenými hlukovými limity, anebo

b) jiný dostatečný doklad o plnění použitelných stan-
dardů hlukových certifikačních hladin, pokud ta-
kové doklady nevydalo ministerstvo.

(5) Motory a vrtule určené pro letadlo a vojenské
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letadlové části uvolňuje do provozu ministerstvo na zá-
kladě žádosti, v níž žadatel vedle obecných náležitostí
žádosti1) uvede

a) název, typ a počet techniky, pro kterou má být
vydáno osvědčení o uvolnění do provozu, a

b) předpokládané období a místo výkonu činnosti
pověřené osoby.

(6) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 5
předloží

a) osvědčení k činnostem,

b) konstrukční dokumentaci,

c) projektovou dokumentaci včetně projektu zá-
stavby,

d) protokoly ze zkoušek a kontrol a

e) další související dokumentaci.

(7) Vzor žádosti o vydání osvědčení o letové způ-
sobilosti, vzor žádosti o vydání osvědčení o provozní
způsobilosti, vzor žádosti o vydání osvědčení o hlukové
způsobilosti, vzor osvědčení o letové způsobilosti, vzor
osvědčení o provozní způsobilosti, vzory osvědčení
o hlukové způsobilosti a vzor osvědčení o uvolnění
do provozu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(8) Vzor osvědčení o uznání způsobilosti vojenské
letecké techniky je shodný se vzorem osvědčení o letové
způsobilosti a se vzorem osvědčení o provozní způso-
bilosti.

ČÁST SEDMÁ

KONTROLA ZPŮSOBILOSTI VOJENSKÉ
LETECKÉ TECHNIKY

§ 13

Kontrola letové způsobilosti
[K § 35p písm. g) zákona]

(1) Kontroly letové způsobilosti se u letadel pro-
vádějí v případech vydávání, nebo prodlužování plat-
nosti osvědčení o letové způsobilosti, a též v případech,
kdy má ministerstvo pochybnosti o řádném provozo-
vání, nebo údržbě letadla.

(2) Kontroly letové způsobilosti se u vojenských
letadlových částí provádí v případech pochybností o do-
držování schválených technických podmínek.

(3) Letová způsobilost letadel se ověřuje formou
kontrolního letu, nebo prověřením výsledků ověřova-
cích letů v rámci předepsané údržby, anebo kontrolou
dodržování předepsaných činností stanovených v rámci
systému technické obsluhy a údržby.

(4) Letová způsobilost vojenských letadlových
částí nebo zařízení se ověřuje kontrolou skladování,
kontrolou provádění technické údržby, anebo kontro-

lou dodržení stanovených výrobních technických pa-
rametrů.

§ 14

[K § 35p písm. h) zákona]

Kontroly letové způsobilosti se provádějí mini-
málně 3 měsíce před ukončením platnosti osvědčení
o letové způsobilosti.

§ 15

Kontrola provozní způsobilosti
[K § 35p písm. g) zákona]

(1) Kontroly provozní způsobilosti se u vojen-
ských leteckých pozemních zařízení provádějí v přípa-
dech vydávání nebo prodlužování platnosti osvědčení
o provozní způsobilosti anebo po údržbě vojenského
leteckého pozemního zařízení, a též v případech, kdy
má ministerstvo pochybnosti o řádném provozování
anebo o řádné údržbě vojenského leteckého pozemního
zařízení.

(2) Provozní způsobilost vojenských leteckých
pozemních zařízení se ověřuje formou letového ově-
ření, formou ověření dodržování technicko provozních
parametrů stanovených pro dané vojenské letecké po-
zemní zařízení, nebo formou ověření dodržování
předepsaných činností stanovených v rámci systému
technické obsluhy a údržby.

ČÁST OSMÁ

PROVOZ VOJENSKÉHO LETADLA
A URČENÉHO LETECKÉHO POZEMNÍHO

ZAŘÍZENÍ

§ 16

[K § 35p písm. e) zákona]

(1) Provozovatel letadla vede záznam o

a) veškerých provozních a údržbových činnostech a

b) realizaci dodatečných instrukcí pro zachování le-
tové způsobilosti.

(2) Záznamy o provozu a údržbě se vedou po ce-
lou dobu provozu letadla, údaje se zaznamenávají v ča-
sové posloupnosti a jsou potvrzovány oprávněnou,
nebo pověřenou osobou.

§ 17

Rozsah poskytovaných informací o provozu
[K § 35p písm. e) zákona]

(1) Provozovatel dopravního letadla, nebo provo-
zovatel cvičného letadla předává výrobci informace
o provozních údajích ovlivňujících životnost kon-
strukce a o počtu a charakteru závad ovlivňujících jejich
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letovou způsobilost. Informace podle věty první pro-
vozovatel předává ve formě technické zprávy.

(2) Provozovatel záznamy o provozu a o údržbě
určených leteckých pozemních zařízení, jejichž seznam
je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, vede v časové
posloupnosti, které potvrzuje oprávněná nebo pově-
řená osoba.

§ 18

Jiné druhy osvědčení
[K § 35p písm. i) zákona]

Vzor exportního osvědčení o letové způsobilosti
a vzor zvláštního osvědčení o letové způsobilosti je
uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 19

Zkušební provoz
[K § 35p písm. j) zákona]

Vzor osvědčení o provozní způsobilosti za účelem
zkušebního provozu je uveden v příloze č. 9 k této
vyhlášce.

§ 20

Pověření a osvědčení právnické nebo fyzické osoby
[K § 35p písm. k) zákona]

Vzor pověření k činnostem podle § 35n odst. 1
písm. a) zákona a vzor osvědčení k činnostem podle
§ 35n odst. 1 písm. b) zákona je uveden v příloze
č. 10 k této vyhlášce.

ČÁST DEVÁTÁ

VÝUKA A VÝCVIK

§ 21

[K § 35p písm. l) zákona]

(1) Způsobilost k provádění výuky a výcviku na
vojenské letecké technice osvědčuje ministerstvo na zá-
kladě žádosti, v níž žadatel vedle obecných náležitostí
žádosti1) uvede

a) seznam jednotlivých členů leteckého personálu

v rozsahu jména, popřípadě jména a příjmení, pra-
covní zařazení, jejich vzdělání a praxe v oboru,

b) typy letadel, jimiž má být výuka a výcvik prová-
děn, a jejich poznávací značku,

c) označení prostorů a základního letiště, ze kterého
bude provozována výuka a výcvik,

d) způsob zajištění údržby letadel a

e) předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provo-
zování prací.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1
předloží

a) doklad o poslední kontrole letové způsobilosti
provozovaných vojenských letadel,

b) průkazy způsobilosti leteckého personálu,

c) pravidla pro létání vojenských letadel,

d) doklad o zajištění bezpečnosti provádění výuky
a výcviku před protiprávními činy,

e) návrh organizační struktury organizace s uvedením
jmen osob odpovědných za provoz a údržbu leta-
del,

f) doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za
škody z provozu letadel a doklad o zaplacení po-
jistného ve výši odpovídající rozsahu výuky a vý-
cviku,

g) stanovisko provozovatele a vlastníka letiště,

h) směrnici pro výuku a výcvik, nebo osnovy letové
přípravy a

i) provozní příručku a příručku pro údržbu letadel.

(3) Vzor osvědčení o způsobilosti k výuce a vý-
cviku na vojenské letecké technice je uveden v příloze
č. 11 k této vyhlášce.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2011.

Ministr:

RNDr. Vondra v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 154/2011 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 154/2011 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 154/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 154 / 2011Strana 1568 Částka 58



Sbírka zákonů č. 154 / 2011Částka 58 Strana 1569



Sbírka zákonů č. 154 / 2011Strana 1570 Částka 58



Příloha č. 11 k vyhlášce č. 154/2011 Sb.
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155

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2011

o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem
životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví sta-
noví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění zákona č. 151/2011 Sb.:

Předmět úpravy

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví obsah a způsob sestavení
profilu povrchových vod využívaných ke koupání (dále
jen „profil vod ke koupání“), podmínky jeho pře-
zkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání pod-
kladů správcům povodí.

Obsah a způsob sestavení profilu vod ke koupání

§ 2

(1) Profil vod ke koupání obsahuje

a) popis fyzikálních, geografických a hydrologických
charakteristik povrchových vod využívaných ke
koupání a jiných povrchových vod v jejich povodí,
které by mohly být příčinou znečištění,

b) určení a posouzení příčin znečištění, které mohou
mít nepříznivý vliv na jakost povrchových vod vy-
užívaných ke koupání a negativně ovlivnit zdraví
koupajících se, zahrnující

1. vyhodnocení mikrobiálního znečištění vody ke
koupání v monitorovacím místě, popřípadě na
dalších odběrových místech, nejméně za po-
sledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a

2. inventarizaci významných zdrojů znečištění
a posouzení jejich možného vlivu na mikro-
biální znečištění vody ke koupání,

c) posouzení rizika krátkodobého znečištění2), a po-
kud existuje, pak tyto informace

1. předpokládaný charakter, četnost a doba trvání
očekávaného krátkodobého znečištění,

2. údaje o příčinách, které by mohly krátkodobé
znečištění způsobit, včetně přijatých preventiv-
ních opatření a časového plánu k jejich odstra-
nění,

3. opatření přijímaná v případě vzniku krátkodo-
bého znečištění s uvedením orgánů odpověd-
ných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení
na tyto orgány a

d) posouzení možného rozmnožení sinic a makrosko-
pických řas nebo fytoplanktonu zahrnující

1. vyhodnocení druhového složení a množství fy-
toplanktonu, zejména sinic, a koncentrace živin,
zejména fosforu, v monitorovacím místě vody
ke koupání, případně na dalších odběrových
místech, nejméně za posledních 5 let, pokud
jsou data k dispozici, a

2. inventarizaci významných zdrojů znečištění
a posouzení jejich možného vlivu na přísun ži-
vin (především fosforu) do vody ke koupání,

e) údaje o tom, kde se nachází monitorovací místa,

f) mapu obsahující

1. zákres povrchové vody využívané ke koupání
a části povodí, kde se nacházejí zdroje znečiš-
tění, které mohou mít nepříznivý vliv na po-
vrchovou vodu využívanou ke koupání, včetně
vyznačení zdrojů znečištění a

2. polohu monitorovacích míst a

g) jiné podstatné informace, považuje-li to správce
povodí za vhodné.

(2) Správci povodí sestavují profily vod ke kou-
pání z podkladů předaných jim podle § 5 z výsledků
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vlastních činností prováděných podle vodního zákona
a z údajů veřejně přístupných v informačních systé-
mech veřejné správy.

Přezkum a aktualizace profilu vod ke koupání

§ 3

(1) Profil vod ke koupání se přezkoumává u po-
vrchových vod využívaných ke koupání klasifikova-
ných podle vyhlášky upravující hygienické požadavky
na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch, v případě jejich

a) dobré jakosti nejméně každé 4 roky,

b) přijatelné jakosti nejméně každé 3 roky, nebo

c) nevyhovující jakosti nejméně každé 2 roky.

(2) Profil vod ke koupání se aktualizuje, pokud
byla při přezkumu podle odstavce 1 zjištěna nutnost
změny jeho obsahu.

(3) U povrchových vod využívaných ke koupání
klasifikovaných podle vyhlášky upravující požadavky
na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch, ve výborné jakosti se
profil vod ke koupání přezkoumává a popřípadě aktua-
lizuje tehdy, dojde-li ke změně klasifikace na dobrou,
přijatelnou nebo nevyhovující. Profil těchto vod se dále
přezkoumává a popřípadě aktualizuje nejméně každé
4 roky, pokud byl z důvodu výskytu sinic vydán do-
časný zákaz nebo dočasné varování podle zákona
o ochraně veřejného zdraví3).

(4) V případě rozsáhlých stavebních prací nebo
významných změn ve vybavení náležejícím k povrcho-
vým vodám využívaných ke koupání nebo v jejich blíz-
kosti se musí profil vod ke koupání aktualizovat před
zahájením následující koupací sezony. Vybavením ná-
ležejícím k povrchovým vodám využívaným ke kou-
pání se rozumí vybavení koupacího místa zejména zá-
chody, sprchami, šatnami, převlékárnami a zařízením
k nakládání s odpady.

§ 4

Při sestavení, přezkumu a aktualizaci profilu vod
ke koupání se přiměřeně použijí údaje získané při zjiš-
ťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních

vod podle § 21 vodního zákona, údaje získané při plá-
nování v oblasti vod podle § 23 až 26 vodního zákona
a údaje získané při monitorování jakosti vod podle zá-
kona o ochraně veřejného zdraví.

Rozsah a způsob předávání podkladů
správcům povodí

§ 5

(1) Krajské hygienické stanice předávají správcům
povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat
každoročně do 31. října

a) výsledky monitoringu jakosti povrchových vod
využívaných ke koupání4),

b) identifikaci a popis monitorovacích míst a popis
vybavení náležejícího k povrchovým vodám vy-
užívaným ke koupání, včetně popisu charakteru
pláže a dna v místech, kde vstupuje do vody větší
množství koupajících se,

c) výsledky posouzení a klasifikaci jakosti povrcho-
vých vod využívaných ke koupání,

d) souhrn vydaných opatření obecné povahy, kte-
rými byl stanoven dočasný nebo trvalý zákaz pou-
žívání vody ke koupání nebo dočasné nebo trvalé
varování před koupáním,

e) posouzení možných vlivů na mikrobiální znečiště-
ní povrchových vod využívaných ke koupání,
včetně rizika pro koupající se, jsou-li tyto infor-
mace k dispozici, a

f) posouzení rizika krátkodobého znečištění včetně
informací uvedených v § 2 písm. c), pokud je mají
k dispozici.

(2) Ministerstvo zdravotnictví předává každo-
ročně správcům povodí způsobem umožňujícím dál-
kový přenos dat seznam vod ke koupání sestavený po-
dle zákona o ochraně veřejného zdraví5) do 10 dnů ode
dne jeho předložení Evropské komisi.

(3) Ministerstvo životního prostředí předává kaž-
doročně správcům povodí způsobem umožňujícím dál-
kový přenos dat do 10 dnů od předložení seznamu vod
ke koupání podle odstavce 2 Evropské komisi
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a) údaje o povrchových vodách využívaných ke kou-
pání6),

b) dlouhodobý průměrný roční průtok (Qa) a speci-
fický odtok potřebné pro zpracování profilu vod
ke koupání a

c) pro sestavení, přezkum a aktualizaci profilu vod ke
koupání potřebné údaje o zdrojích znečištění,
které nejsou obsaženy ve veřejně přístupných in-
formačních systémech veřejné správy a Minister-
stvo životního prostředí je má k dispozici, a údaje
o zdrojích znečištění z integrovaného registru zne-
čišťování životního prostředí.

(4) Vodoprávní úřady předávají správcům povodí
způsobem umožňujícím dálkový přenos dat opatření

přijatá podle § 34 odst. 3 vodního zákona, a to vždy
do 15 dnů ode dne nabytí jejich právní moci.

§ 6

Přechodné ustanovení

Podklady k prvnímu vytvoření profilů vod ke
koupání podle čl. IV zákona č. 151/2011 Sb. předají
správcům povodí orgány uvedené v § 5 ve lhůtě do
15 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2011 činí 8 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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