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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 16. července 2019
Váš dopis ze dne 11. července 2019

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne

11. července 2019, evidované

pod

ve věci

dotazů: „Jak často a v jakém rozsahu musí dělat rozbory vody podnikatel využívající pro
zásobování svého objektu pro podnikání (nejedná se o práci s potravinami) vodu z vlastní
vrtané studny na vlastním pozemku? Jak často se musí dělat krácený rozbor a jak často
úplný rozbor?", Vám sděluji následující:

Povinnosti pro subjekty dodávající

pitnou vodu pro veřejnou potřebu, resp. pro osoby,

které vyrábějí pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své podnikatelské činnosti,
pro jejíž výkon musí

být používána

pitná voda, vyplývají ze zákona

č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcího
předpisu (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), tj. z vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné
vody (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.").
Ve smyslu § 3 zákona č. 258/2000 Sb., osoba, která vyrábí pitnou vodu z individuálního
zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná
voda je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody

odpovídající

požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Dodavatelé mají podle § 4 cit. zákona zajistit kontrolu pitné vody v četnosti a rozsahu
u akreditované nebo autorizované laboratoře a předávat výsledky této kontroly neprodleně
v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví.
Dle § 4 cit. vyhlášky ve spojení s její přílohou č. 4 je nejnižší možná četnost rozborů pitné
vody stanovena na 1 úplný rozbor 1x za 2 roky a krácený rozbor 1x za rok, a to v případě
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kdy je

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

počet obyvatel

zásobované

oblastí

menší

než

50 osob a kdy je objem vody
3

rozváděné či produkované v zásobované oblasti menší než 10 m za den.
Doporučuje

se

tyto

minimální

požadované

úplné

a

krácené

rozbory,

které

připadají

do jednoho roku, odebírat s delším časovým odstupem v rámci tohoto roku (např. jaro podzim).
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