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 Ministerstvo zemědělství vydává ve vazbě na ustanovení  § 29 písm. e)  zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, tento metodický pokyn k zajištění jednotného postupu pro zpracování, schvalování 
a vyhlašování odvětvových technických norem vodního hospodářství v oboru vodovodů 
a  kanalizací. 
 
 Na úseku vodního hospodářství byla v roce 1994 zavedena nová kategorie norem 
– odvětvové technické normy vodního hospodářství (dále jen „TNV“). Tato kategorie 
postupně nahradila oborové normy, jejichž platnost byla ukončena k 31. prosinci 1993, 
a to zákonem č. 632/1992 Sb., kterým byl změněn zákon č. 142/1991 Sb., o československých 
technických normách. 
 
 V současné době platí na úseku vodohospodářských technických předpisů (technické 
normalizace) zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon ČNR č. 20/1993 Sb., 
o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního 
zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Systém a všeobecné principy technické normalizace jsou popsány v ČSN EN 45020 
„Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník“. V této normě jsou definovány 
mimo jiné mezinárodní normy, regionální normy, národní normy, teritoriální normy, 
odvětvové a podnikové normy. 
 
 TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního 
předpisu. 
 
 Význam TNV je dán tím, že jsou uvedeny pod čarou ve vyhlášce Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 
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Čl. 1 
 

POSTUP  PŘI  ZPRACOVÁNÍ 
 
 
(1) Podnět ke zpracování TNV spolu se zdůvodněním může podat kdokoliv Ministerstvu 

zemědělství. 
 
(2) TNV v návaznosti na Českou technickou normu stanoví : 
 

a) požadavky pro navrhování vodohospodářských staveb a zařízení, jejich provádění, 
provoz a údržbu, 

b) metody zjišťování jakosti vody, 
c) náležitosti výkresové dokumentace a způsoby kreslení vodohospodářských staveb, 

konstrukcí a zařízení, 
d) vodohospodářské názvosloví, 
e) technicko-organizační otázky související s provozem a údržbou vodohospodářských 

staveb a zařízení. 
 
(3) Vlastní zpracování TNV se řídí interním metodickým pokynem Hydroprojektu Praha, a. s. 

z roku 1996 „Stavba, členění a úprava odvětvových technických norem vodního 
hospodářství“. 

 
 

Čl. 2 
 

POSTUP  PŘI  PROJEDNÁVÁNÍ 
 
(1) Odvětvové normalizační středisko úseku vodního hospodářství (dále jen „ONS“), kterým 

je v rozsahu pověření Českého normalizačního institutu  Hydroprojekt CZ a.s. Praha, 
zajišťuje projednání návrhu TNV v technických normalizačních komisích. Dalšími 
účastníky projednávání jsou příslušné ústřední orgány a právnické osoby, které projevily 
o zpracování TNV zájem. 

 
(2) Na základě kladného projednání a schválení návrhu TNV příslušnou technickou 

normalizační komisí je ONS vypracován schvalovací list, který je zaslán na Ministerstvo 
zemědělství. 

 
 

Čl. 3 
 

SCHVALOVÁNÍ  A  VYHLAŠOVÁNÍ  
 
(1) TNV schvaluje ředitel odboru vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství. 
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(2) Po schválení se TNV vyhlásí formou oznámení ve Věstníku Ministerstva zemědělství 

nebo na jeho internetových stránkách. 
 
 

Čl. 4 
 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÉ 
 
 
 Podle tohoto metodického pokynu lze postupovat ode dne zveřejnění ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství nebo na jeho internetových stránkách. 
 
 
 
 
V Praze dne :  15. října 2002     Náměstek ministra zemědělství 
        Ing. Karel  Tureček, v. r. 
 
 


