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Stanovisko 
 

    
k věcnému záměru zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

I. Úvod 

 
Návrh věcného záměru zákona navrhuje: 
- zpřístupnění dat a standardních produktů ČHMÚ bezúplatně ze specificky zřízené databáze; 
- poskytování nestandardních produktů, zpracovávaných cíleně dle požadavků a potřeb 

jednotlivých uživatelů i nadále za úplatu. 
 
 
II. Připomínky a návrhy změn 

 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) je zpracována přehledně a uvádí většinu 
potřebných údajů, zejména přehled nákladů a příjmů ČHMÚ za současného stavu, které jsou 
nutné k odhadnutí dopadů zákona, který z věcného záměru vzejde. Jelikož se jedná o koncepční 
záměr, a skutečné dopady na jednotlivé subjekty bude možné odhadovat až z podrobností, které 
mají nejen legislativní, ale také technicko-organizační povahu, lze ZZ RIA v současné podobě 
patrně přijmout, resp. je obtížné s věcným obsahem ZZ RIA polemizovat či vznášet připomínky. 
Bylo by možné ZZ RIA vytýkat množství formálních nedostatků – např. popis problému je spíše 
popis současného právního stavu, věcných informací podstatných pro RIA v této části příliš není – 
avšak informace potřebné pro rámcové posouzení lze dohledat v části popisu variant. 
 
Skutečné posouzení dopadů, a to jak dopadů na podnikatelské prostředí, tak dopadů na státní 
rozpočet, bude možné až se znalostí podrobností. Jako příklad takových podrobností lze uvést 
informace o tom, jak budou data z databáze zpřístupněna, aby bylo možné alespoň odhadovat 
uživatelskou přívětivost či nepřívětivost nebo použitelnost v závislosti na formátu dat a celé řadě 
technických detailů, což bude mít vliv na to, jak, za jakých podmínek a nákladů budou data 
využívána podnikatelskými subjekty. Podobně rozsah standardních služeb a produktů a informace 
o tom, jaké podmínky budou použity k tomu, aby se produkt označil za nestandardní, jsou 
nezbytné pro odhad dopadů na rozpočet státu a rozpočet ČHMÚ a na rozpočty dalších organizací 
státu nebo veřejných organizací placených částečně ze státního rozpočtu, které ČHMÚ za služby 
platí. 
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III. Shrnutí připomínek k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

 
Předkladatel by měl alespoň rámcově již nyní odpovědět přinejmenším na následující otázky: 
 
1) Jaký bude rozsah standardních a nestandardních služeb a produktů? Které to budou? Jak 

budou určovány? Jsou známa kritéria, podle nichž se řazení produktu/služby mezi 
standardní/nestandardní bude rozhodovat? 

2) Jak budou poskytovány ověřené a neověřené údaje? V jakých formátech, v jaké formě, jak 
budou přístupné? Jaké vybavení na straně uživatelů bude použití těchto dat vyžadovat? Jaké 
znalosti bude vyžadovat práce s daty – máme na mysli znalosti v oblasti IT, nikoliv znalosti 
z oblasti meteorologie, hydrologie a klimatologie nutné pro interpretaci dat a pro jejich 
zpracování z odborného hlediska. 

3) Jaké budou náklady na vytvoření a udržování databáze a její zpřístupnění veřejnosti? 
 
 
IV. Závěr 
 
Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace na základě posouzení 
závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace doporučuje Legislativní radě vlády, aby byl 
návrh věcného záměru zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby doporučen vládě 
ke schválení za předpokladu zohlednění výše uvedených doporučujících připomínek. 

Vypracoval: RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.   

   

  
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

v.r. 

  
předsedkyně komise 

 
 


