
Pokyny 
 

pro vyplňování formuláře pro sběr dat o jakosti surové vody 
 

podle vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

 
 

Formulář se vyplňuje v elektronické podobě (formát formuláře je MS Excel - 
xls). Ve výjimečných případech (např. provozovatel není vybaven výpočetní 
technikou) lze formulář vyplnit pouze v papírové (tištěné) podobě. 

Pro povrchovou i podzemní vodu je platný jeden typ formuláře. Pro 
povrchovou/podzemní vodu se vyplní odpovídající ukazatele podle vyhlášky č. 
428/2001 Sb. (pozn.: pro povrchovou vodu se nevyplňuje ukazatel „sulfan“, pro 

podzemní vodu se nevyplňuje ukazatel „nasycení kyslíkem“, podrobněji viz. 
vyhláška č. 428/2001 Sb.). 

 
Při vyplňování formuláře postupujte podle následujících pravidel: 

1. Pro každý odběrný objekt se vyplní samostatný formulář. V případě, že 
jeden provozovatel vyplňuje údaje pro více odběrných objektů, vyplní 
údaje pro každý odběrný objekt do samostatného formuláře.  

2. Strukturu formuláře (počet a umístění sloupců atp.) nelze měnit. 
Všechny údaje se vyplňují pouze do „bílých“ polí formuláře. 

3. V záhlaví formuláře je vždy třeba vyplnit uvedené identifikační údaje.  
4. Výsledky rozborů za rok – uveďte rok, za nějž jsou data vyplňována 
5. Odběr povrchové nebo podzemní vody – rozlište, jde-li o data o 

povrchové nebo podzemní vodě. Uveďte „POV“ pro povrchovou nebo 
„PZV“ pro podzemní vodu. 

6. Název odběru – uveďte název odběru vody 
7. Název provozovatele – uveďte název provozovatele 
8. Adresa provozovatele – uveďte úplnou adresu provozovatele (bez 

názvu provozovatele) 
9. Kontaktní e-mail provozovatele a kontaktní telefonní číslo 

provozovatele – uveďte kontaktní údaje pro předávání dat 
10. Identifikační číslo odběru (ICOC) je 6-ti místný identifikátor odběru 

surové vody přidělený příslušným správcem povodí (podnikem Povodí, 
s.p.). 

11. Do položky „Lokalita“ uveďte identifikaci místa, kde se odběr nachází 
(položka se vyplňuje pouze v případě, že není vyplněn identifikátor 
odběru ICOC).  



12. Kraj – vyplňte název kraje, na jehož území se odběr nachází (např.: 
Moravskoslezský) 

13. Položka „Identifikace objektu“ slouží k rozlišení jednotlivých odběrných 
objektů v rámci jednoho odběru – má-li daný odběr např. 3 odběrná 
místa, vyplní se pro tento odběr 3 formuláře, přičemž v každém bude 
uvedena jiná identifikace objektu.  

14. Údaj „Směsný vzorek“ určuje, byl-li vzorek odebrán pouze z jednoho 
odběrného objektu (vyplní se „NE“), nebo obsahuje-li odebraný vzorek 
vodu z několika odběrných objektů (vyplní se „ANO“). 

15. Povolené odebírané množství vody – uveďte povolené odebírané 
množství vody v roce, za který jsou data vyplňována. 

16. Skutečně odebrané množství vody – uveďte skutečně odebrané 
množství vody v roce, za který jsou data vyplňována. 

17. Data se vyplňují do sloupců z leva do prava, mezi daty nelze 
vynechávat prázdné sloupce. 

18. Při vyplňování je nezbytné dodržovat uvedené jednotky ukazatelů. Liší-
li se jednotky některého ukazatele od předepsaných, musí být tato 
skutečnost zapsána do pole „Poznámka“. 

19. Pokud se liší metoda stanovení některého ukazatele od metody 
uvedené ve vyhlášce č.428/2001 Sb., musí být tato skutečnost uvedena 
do pole „Poznámka“. 

20. Uvádějte také znaménka „<“ nebo „>“ pro hodnoty pod (nad) mezí 
detekce (např.: <0,001). 

21. Datum odběru vzorku vždy uvádějte ve formátu DD.MM.RRRR (tedy 
den.měsíc.rok, např.: 22.6.2003) 

22. Pokud je nezbytné k datům připojit doplňkovou informaci, kterou nelze 
zapsat do formuláře do příslušného pole ani do položky „poznámky“, 
uveďte ji a připojte formou samostatného dokumentu/textu, který 
zašlete spolu s vyplněným formulářem. 

 
 


