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252
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 22. dubna 2004,
kterou se stanovõÂ hygienickeÂ pozÏadavky na pitnou a teplou vodu a cÏetnost a rozsah
kontroly pitneÂ vody
Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ podle § 108
odst. 1 zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho
zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 274/2003 Sb.,
(daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 3 odst. 1, 3 a 5 a § 4
odst. 1, 2, 4 a 7 zaÂkona a podle § 19 odst. 1 põÂsm. a), b)
a f) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch
vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 306/2000 Sb.:

c)

d)

§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Touto vyhlaÂsÏkou se v souladu s praÂvem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) stanovõÂ hygienickeÂ limity mikrobiologickyÂch, biologickyÂch, fyzikaÂlnõÂch, chemickyÂch
a organoleptickyÂch ukazateluÊ jakosti pitneÂ vody2)
vcÏetneÏ pitneÂ vody baleneÂ3) a tepleÂ vody dodaÂvaneÂ potrubõÂm uzÏitkoveÂ vody nebo vnitrÏnõÂm vodovodem,
ktereÂ jsou konstrukcÏneÏ propojeny smeÏsÏovacõÂ bateriõÂ
s vodovodnõÂm potrubõÂm pitneÂ vody (daÂle jen ¹teplaÂ
vodaª), jakozÏ i vody tepleÂ vyraÂbeÏneÂ z individuaÂlnõÂho
zdroje pro uÂcÏely osobnõÂ hygieny zameÏstnancuÊ. VyhlaÂsÏka daÂle stanovõÂ rozsah a cÏetnost kontroly dodrzÏenõÂ jakosti pitneÂ vody a pozÏadavky na metody kontroly jakosti pitneÂ vody.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
a) hygienickyÂm limitem ± hodnota stanovenaÂ v prÏõÂlohaÂch cÏ. 1, 2 a 3 nebo hodnota stanovenaÂ na zaÂkladeÏ zaÂkona orgaÂnem ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ,4)
b) meznõÂ hodnotou ± hodnota organoleptickeÂho ukazatele jakosti pitneÂ vody, jejõÂch prÏirozenyÂch soucÏaÂstõÂ nebo provoznõÂch parametruÊ, jejõÂzÏ prÏekrocÏenõÂ

e)
f)

g)
h)

i)

obvykle neprÏedstavuje akutnõÂ zdravotnõÂ riziko.
NenõÂ-li u ukazatele uvedeno jinak, jednaÂ se o hornõÂ
hranici rozmezõÂ prÏõÂpustnyÂch hodnot,
nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnotou ± hodnota zdravotneÏ zaÂvazÏneÂho ukazatele jakosti pitneÂ vody, v duÊsledku
jejõÂhozÏ prÏekrocÏenõÂ je vyloucÏeno pouzÏitõÂ vody jako
pitneÂ, neurcÏõÂ-li orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na
zaÂkladeÏ zaÂkona4) jinak,
zaÂsobovanou oblastõÂ ± urcÏeneÂ uÂzemõÂ võÂce, jednoho
nebo cÏaÂsti katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, ve ktereÂm je lokalizovaÂna rozvodnaÂ sõÂt', ve ktereÂ pitnaÂ voda pochaÂzõÂ
z jednoho nebo võÂce zdrojuÊ a jejõÂzÏ jakost je mozÏno
povazÏovat za prÏiblizÏneÏ stejnou a voda v teÂto rozvodneÂ sõÂti je dodaÂvaÂna jednõÂm provozovatelem,5)
poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂkem vodovodu pro verÏejnou potrÏebu,
individuaÂlnõÂm zdrojem pitneÂ vody ± zpravidla jeden zdroj slouzÏõÂcõÂ k zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou podle § 3 odst. 2 põÂsm. a) zaÂkona, naprÏ. studna,
vyÂdejnõÂm automatem ± umeÏle instalovanaÂ naÂdrzÏ
pitneÂ vody, kteraÂ nenõÂ prÏõÂmo napojena na vodovod, ale voda se do nõÂ dovaÂzÏõÂ nebo prÏivaÂdõÂ z vhodneÂho zdroje vody, prÏicÏemzÏ odbeÏr pitneÂ vody se
deÏje automatickyÂm nebo rucÏnõÂm daÂvkovaÂnõÂm; za
vyÂdejnõÂ automat pitneÂ vody se nepovazÏuje naÂpojovyÂ vyÂdejnõÂ automat a vyÂdejnõÂ automat baleneÂ
vody, obvykle oznacÏovanyÂ jako ¹watercoolerª,
prÏerusÏenõÂm zaÂsobovaÂnõÂ vodou ± odstaÂvka vodovodu nebo jeho cÏaÂsti spojenaÂ s vypusÏteÏnõÂm vody
z potrubõÂ,
uÂplnyÂm rozborem ± rozbor v rozsahu ukazateluÊ
uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 s prÏihleÂdnutõÂm k poznaÂmkaÂm k teÏmto ukazateluÊm, pokud orgaÂn ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ nestanovõÂ na zaÂkladeÏ zaÂkona jinak,
kraÂcenyÂm rozborem ± rozbor v rozsahu ukazateluÊ

1

) SmeÏrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody urcÏeneÂ pro lidskou spotrÏebu.

2

) § 3 odst. 1 zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 274/2003 Sb.
SmeÏrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody urcÏeneÂ pro lidskou spotrÏebu.
3
) VyhlaÂsÏka cÏ. 292/1997 Sb., o pozÏadavcõÂch na zdravotnõÂ nezaÂvadnost balenyÂch vod a o zpuÊsobu jejich uÂpravy, ve zneÏnõÂ
vyhlaÂsÏky cÏ. 241/1998 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 465/2000 Sb.
4
) § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 azÏ 7 a § 84 odst. 1 põÂsm. e) zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
5

) § 3 odst. 2 zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 5 s prÏihleÂdnutõÂm k poznaÂmkaÂm k teÏmto ukazateluÊm, pokud orgaÂn ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ nestanovõÂ na zaÂkladeÏ zaÂkona jinak.
§3
Ukazatele jakosti pitneÂ a tepleÂ vody
a jejich hygienickeÂ limity
(1) PitnaÂ a teplaÂ voda nesmõÂ obsahovat mikroorganismy, parazity a laÂtky jakeÂhokoliv druhu v pocÏtu
nebo koncentraci, ktereÂ by mohly ohrozit verÏejneÂ
zdravõÂ. Ukazatele jakosti pitneÂ vody a jejich hygienickeÂ
limity jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1. RadiologickeÂ ukazatele pitneÂ vody a jejich limity stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.6)
(2) Ukazatele jakosti tepleÂ vody podle § 3 odst. 3
zaÂkona a jejich hygienickeÂ limity jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2.
(3) Ukazatele jakosti tepleÂ vody podle § 41a zaÂkona a jejich hygienickeÂ limity jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 3.
Kontrola pitneÂ vody
§4
(1) MinimaÂlnõÂ rocÏnõÂ cÏetnost odbeÏruÊ a rozboruÊ
vzorkuÊ pitneÂ vody pro provaÂdeÏnõÂ kontroly, zda voda
maÂ jakost pitneÂ vody, stanovõÂ prÏõÂloha cÏ. 4. Je-li pitnaÂ
voda dodaÂvaÂna jen po cÏaÂst roku (sezonneÏ), cÏetnost rozboruÊ se uÂmeÏrneÏ kraÂtõÂ, nesmõÂ vsÏak byÂt mensÏõÂ, nezÏ uvaÂdõÂ
nejnizÏsÏõÂ kategorie prÏõÂlohy cÏ. 4. MinimaÂlnõÂ rozsah kontrolnõÂch rozboruÊ vzorkuÊ pitneÂ vody stanovõÂ prÏõÂloha cÏ. 5.
(2) Mimo cÏetnost uvedenou v odstavci 1 se odbeÏry a rozbory vzorkuÊ pitneÂ vody provaÂdeÏjõÂ
a) z noveÂ cÏaÂsti vodovodu,7) kteraÂ maÂ byÂt uvedena do
provozu,
b) v prÏõÂpadeÏ prÏerusÏenõÂ zaÂsobovaÂnõÂ vodou na võÂce nezÏ
24 hodin,
c) prÏed zahaÂjenõÂm sezonnõÂho vyuzÏõÂvaÂnõÂ cÏaÂsti vodovodu nebo individuaÂlnõÂho zdroje pitneÂ vody,
d) po opraveÏ havaÂrie vodovodu, kteraÂ by mohla
ovlivnit jakost vody ve vodovodu.
(3) Rozbor podle odstavce 2 se provaÂdõÂ v rozsahu
kraÂceneÂho rozboru podle prÏõÂlohy cÏ. 5 rozsÏõÂrÏeneÂho
o ukazatele, jejichzÏ obsah muÊzÏe byÂt zvyÂsÏen vlivem
uvedenyÂch zmeÏn v rezÏimu zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou.
(4) PrÏed uvedenõÂm noveÂho zdroje pitneÂ vody do
provozu musõÂ byÂt proveden uÂplnyÂ rozbor upraveneÂ
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pitneÂ vody v rozsahu prÏõÂlohy cÏ. 5. VyÂsledky rozboru
nesmeÏjõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ.
§5
(1) Vzorky pitneÂ vody se pro kontrolu odebõÂrajõÂ
tak, aby byly reprezentativnõÂ pro jakost pitneÂ vody
spotrÏebovaÂvaneÂ beÏhem celeÂho roku a pro celou vodovodnõÂ sõÂt'. PocÏet mõÂst odbeÏru musõÂ byÂt roven nejmeÂneÏ
pocÏtu kraÂcenyÂch rozboruÊ podle prÏõÂlohy cÏ. 4, u vodovoduÊ zaÂsobujõÂcõÂch võÂce nezÏ 5000 obyvatel musõÂ byÂt
pocÏet mõÂst odbeÏru roven nejmeÂneÏ 80 % pocÏtu kraÂcenyÂch rozboruÊ podle prÏõÂlohy cÏ. 4.
(2) MõÂsta odbeÏru vzorkuÊ musõÂ byÂt volena tak, aby
võÂce nezÏ 50 % mõÂst odbeÏru nebylo trvalyÂch, ale meÏnilo
se kazÏdyÂ rok. MeÏnõÂcõÂ se mõÂsta odbeÏru se vybõÂrajõÂ metodou naÂhodneÂho vyÂbeÏru nebo jinou vhodnou metodou, kteraÂ zarucÏõÂ, zÏe zÏaÂdnyÂ ze zaÂsobovanyÂch objektuÊ
nebude vyloucÏen z mozÏnosti kontroly.
(3) OdbeÏr vzorkuÊ pitneÂ vody se provaÂdõÂ v mõÂstech,
kde majõÂ byÂt splneÏny pozÏadavky na jakost vody (§ 8).
JednaÂ-li se o ukazatele antimon, arsen, benzen, beryllium, bor, bromicÏnany, dusicÏnany, fluoridy, chloridy,
kyanidy, ozon, pesticidnõÂ laÂtky, rtut', selen a sõÂrany,
u nichzÏ se neprÏedpoklaÂdaÂ, zÏe by se jejich koncentrace
mohla beÏhem distribuce mezi uÂpravnou a mõÂstem spotrÏeby zvysÏovat, mohou byÂt vzorky pitneÂ vody odebõÂraÂny bud' na vyÂstupu z uÂpravny nebo na vhodnyÂch
mõÂstech vodovodnõÂ sõÂteÏ, naprÏõÂklad na vodojemu, pokud
tõÂm prokazatelneÏ nevznikajõÂ zmeÏny u nameÏrÏeneÂ hodnoty daneÂho ukazatele.
§6
Ï
Cetnost a rozsah rozboruÊ u vyÂdejnõÂch automatuÊ
(1) PrÏed uvedenõÂm do provozu se u noveÂho vyÂdejnõÂho automatu provede uÂplnyÂ rozbor pitneÂ vody.
V pruÊbeÏhu prvnõÂho roku provozu se provaÂdõÂ jednou
meÏsõÂcÏneÏ mikrobiologickyÂ rozbor v rozsahu kraÂceneÂho
rozboru a jednou za 6 meÏsõÂcuÊ biologickyÂ, chemickyÂ,
fyzikaÂlnõÂ a organoleptickyÂ rozbor v rozsahu kraÂceneÂho
rozboru rozsÏõÂrÏeneÂho o ukazatele olovo, chrom, nikl
a zinek. Pro zinek se stanovõÂ nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnota
3 mg/l. V prÏõÂpadeÏ vyÂsledkuÊ vyhovujõÂcõÂch hygienickyÂm
limituÊm beÏhem prvnõÂho roku provozu se od druheÂho
roku provozu provaÂdõÂ jednou za rok biologickyÂ, chemickyÂ, fyzikaÂlnõÂ a organoleptickyÂ rozbor v rozsahu
kraÂceneÂho rozboru a jednou za 2 meÏsõÂce teÂzÏ mikrobiologickyÂ rozbor v rozsahu kraÂceneÂho rozboru.
(2) Zdroj vody, z neÏhozÏ se voda do automatuÊ dovaÂzÏõÂ nebo prÏivaÂdõÂ, se kontroluje v cÏetnosti uvedeneÂ
v tabulce A prÏõÂlohy cÏ. 4 podle objemu vyraÂbeÏneÂ vody,

) VyhlaÂsÏka cÏ. 307/2002 Sb., o radiacÏnõÂ ochraneÏ.
) § 2 odst. 1 zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o vodovodech a kanalizacõÂch).
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minimaÂlneÏ vsÏak v rozsahu 12 kraÂcenyÂch rozboruÊ rozsÏõÂrÏenyÂch o ukazatel enterokoky, a 2 uÂplnyÂch rozboruÊ
za rok.
§7
PozÏadavky na odbeÏr vzorkuÊ a metody rozboru
(1) NestanovõÂ-li tato vyhlaÂsÏka jinak, postupuje se
prÏi odbeÏru vzorku pitneÂ nebo tepleÂ vody podle metod
obsazÏenyÂch v cÏeskyÂch technickyÂch normaÂch.8)
(2) Pro rozbor vzorku mikrobiologickyÂch a biologickyÂch ukazateluÊ pitneÂ a tepleÂ vody uvedeneÂ v oddõÂlu A prÏõÂloh cÏ. 1 a 2 jsou stanoveny metody uvedeneÂ
v oddõÂlu A prÏõÂlohy cÏ. 6. Pro stanovenõÂ hodnot fyzikaÂlnõÂch a chemickyÂch ukazateluÊ pitneÂ a tepleÂ vody uvedenyÂch v oddõÂlu B prÏõÂloh cÏ. 1 a 2 je mozÏneÂ pouzÏõÂt jakeÂkoliv analytickeÂ metody splnÏujõÂcõÂ pozÏadavky stanoveneÂ v oddõÂlu B prÏõÂlohy cÏ. 6.
§8
MõÂsta splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na jakost pitneÂ a tepleÂ vody
(1) HygienickeÂ limity ukazateluÊ jakosti pitneÂ
vody musõÂ byÂt dodrzÏeny
a) u pitneÂ vody, kteraÂ je dodaÂvaÂna z rozvodneÂ sõÂteÏ,
v mõÂsteÏ uvnitrÏ budovy nebo na pozemku, kde
pitnaÂ voda vyteÂkaÂ z kohoutkuÊ urcÏenyÂch k odbeÏru
pro lidskou spotrÏebu,
b) u pitneÂ vody, kteraÂ je dodaÂvaÂna ze studnõÂ, umeÏle
instalovanyÂch naÂdrzÏõÂ nebo cisteren, v mõÂsteÏ jejõÂho
vyÂtoku ze studny, naÂdrzÏe nebo cisterny,
c) u baleneÂ pitneÂ vody3) staÂcÏeneÂ do lahvõÂ nebo kontejneruÊ urcÏenyÂch k prodeji nebo k naÂhradnõÂmu zaÂsobovaÂnõÂ v mõÂsteÏ staÂcÏenõÂ vody. DaÂle musõÂ byÂt hygienickeÂ limity dodrzÏeny po dobu minimaÂlnõÂ
trvanlivosti do otevrÏenõÂ originaÂlnõÂho obalu s vyÂjimkou ukazateluÊ pocÏty koloniõÂ prÏi 22 8C a 36 8C,
pro ktereÂ platõÂ limitnõÂ hodnoty 500 koloniõÂ tvorÏõÂcõÂch jednotku/ml (daÂle jen ¹KTJ/mlª) pro ukazatel pocÏty koloniõÂ prÏi 22 8C a 100 KTJ/ml pro ukazatel pocÏty koloniõÂ prÏi 36 8C,
d) u pitneÂ vody, kteraÂ se pouzÏõÂvaÂ v potravinaÂrÏskeÂm
zarÏõÂzenõÂ,9) na mõÂsteÏ jejõÂho pouzÏitõÂ.
(2) HygienickeÂ limity ukazateluÊ tepleÂ vody musõÂ
byÂt dodrzÏeny na vsÏech mõÂstech uvnitrÏ stavby nebo na
pozemku, kde teplaÂ voda vyteÂkaÂ z kohoutku nebo ze
sprchy.

§9
OpakovaneÂ rozbory
(1) Je-li vyÂsledek stanovenõÂ hodnot chemickyÂch
a fyzikaÂlnõÂch ukazateluÊ s meznõÂ hodnotou a nejvysÏsÏõÂ
meznõÂ hodnotou nebo mikrobiologickyÂch a biologickyÂch ukazateluÊ s meznõÂ hodnotou vysÏsÏõÂ nezÏ hygienickyÂ
limit, odbeÏr vzorku vody a stanovenõÂ hodnot ukazateluÊ, u nichzÏ dosÏlo k prÏekrocÏenõÂ limitu, se neprodleneÏ
opakuje pro potvrzenõÂ nedodrzÏenõÂ hygienickyÂch limituÊ, poprÏõÂpadeÏ pro oveÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti provedenyÂch
naÂpravnyÂch opatrÏenõÂ. V prÏõÂpadeÏ nevyÂznamneÂho prÏekrocÏenõÂ limitnõÂch hodnot naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ podle § 4
odst. 5 zaÂkona mohou byÂt provaÂdeÏna nejpozdeÏji po
potvrzenõÂ nedodrzÏenõÂ hygienickyÂch limituÊ.
(2) Je-li vyÂsledek stanovenõÂ hodnot mikrobiologickyÂch a biologickyÂch ukazateluÊ s nejvysÏsÏõÂ meznõÂ
hodnotou vysÏsÏõÂ nezÏ hygienickyÂ limit, jsou neprodleneÏ
cÏineÏna naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ podle § 4 odst. 5 zaÂkona a odbeÏr vzorku vody a stanovenõÂ hodnot ukazateluÊ, u nichzÏ
dosÏlo k prÏekrocÏenõÂ hygienickeÂho limitu, se opakuje pro
potvrzenõÂ nedodrzÏenõÂ stanovenyÂch hygienickyÂch limituÊ.
§ 10
NaÂlezÏitosti zÏaÂdostõÂ, naÂvrhuÊ a oznaÂmenõÂ
(1) ZÏaÂdost podle § 3 odst. 4 a 5 zaÂkona obsahuje
a) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, naÂzev nebo
obchodnõÂ firmu objednatele kontroly vody, adresu
jejõÂho sõÂdla, jde-li o praÂvnickou osobu, nebo identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou osobu
podnikajõÂcõÂ, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, adresu bydlisÏteÏ, jde-li o fyzickou osobu nepodnikajõÂcõÂ,
b) ukazatel, ktereÂho se nedodrzÏenõÂ hygienickeÂho limitu tyÂkaÂ, vsÏechny vyÂsledky kontroly tohoto ukazatele za prÏedchozõÂ, nejmeÂneÏ rocÏnõÂ obdobõÂ a navrhovanou maximaÂlnõÂ hodnotu,
c) duÊvody nedodrzÏenõÂ hygienickeÂho limitu a naÂvrh
nezbytnyÂch naÂpravnyÂch opatrÏenõÂ vcÏetneÏ cÏasoveÂho
rozvrhu pracõÂ, odhadu naÂkladuÊ a kontroly uÂcÏinnosti navrhovanyÂch opatrÏenõÂ,
d) zaÂsobovanou oblast, mnozÏstvõÂ dodaÂvaneÂ vody za
den, pocÏet zaÂsobovanyÂch obyvatel a informaci
o tom, zda se naÂvrh k datu jeho podaÂnõÂ tyÂkaÂ i pod-

) NaprÏõÂklad CÏSN ISO 5667-5 Jakost vod. OdbeÏr vzorkuÊ, cÏaÂst 5: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ pitneÂ vody a vody vyuzÏõÂvaneÂ prÏi
vyÂrobeÏ potravin a naÂpojuÊ. CÏSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. OdbeÏr vzorkuÊ, cÏaÂst 3: Pokyny pro konzervaci vzorkuÊ
a manipulaci s nimi. CÏSN ISO 5667-14 Jakost vod. OdbeÏr vzorkuÊ, cÏaÂst 14: Pokyny k zabezpecÏenõÂ jakosti odbeÏru vzorkuÊ
vod a manipulace s nimi.
9
) § 2 põÂsm. n) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 2 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky cÏ. 137/2004 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na stravovacõÂ sluzÏby a o zaÂsadaÂch osobnõÂ a provoznõÂ
hygieny prÏi cÏinnostech epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch.
8
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nikuÊ v oboru vyÂroby a obeÏhu potravin, pokud maÂ
navrhovatel informaci o jejich existenci,
e) oduÊvodneÏnõÂ a naÂvrh lhuÊty pro odstraneÏnõÂ zaÂvady,
f) hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik vyplyÂvajõÂcõÂch z nedodrzÏenõÂ hygienickeÂho limitu pro zaÂsobovaneÂ obyvatelstvo a
g) vhodneÂ scheÂma kontroly jakosti pitneÂ vody, podle
potrÏeby se zvyÂsÏenou cÏetnostõÂ.
a)

b)
c)
d)

a)

b)
c)
d)
e)

(2) NaÂvrh podle § 4 odst. 4 zaÂkona obsahuje
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, naÂzev nebo
obchodnõÂ firmu objednatele kontroly vody, adresu
jejõÂho sõÂdla, jde-li o praÂvnickou osobu, nebo identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou osobu
podnikajõÂcõÂ, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, adresu bydlisÏteÏ, jde-li o fyzickou osobu nepodnikajõÂcõÂ,
naÂvrh uÂpravy rozsahu a cÏetnosti kontroly pitneÂ
vody s oduÊvodneÏnõÂm,
zaÂsobovanou oblast, mnozÏstvõÂ dodaÂvaneÂ vody za
den, pocÏet zaÂsobovanyÂch obyvatel a
v prÏõÂpadeÏ naÂvrhu na snõÂzÏenõÂ rozsahu a cÏetnosti
kontroly pruÊkaz o staÂleÂ jakosti a vyhovujõÂcõÂch
hodnotaÂch prÏedmeÏtnyÂch ukazateluÊ jakosti pitneÂ
vody a jejõÂho zdroje podle § 11 a vyÂsledky kontrol
za obdobõÂ poslednõÂch 2 let. V prÏõÂpadeÏ, zÏe u mensÏõÂch vodovoduÊ a studnõÂ je pocÏet rozboruÊ za toto
obdobõÂ nizÏsÏõÂ nezÏ sÏest, vedle vyÂsledkuÊ poslednõÂch
2 let i vyÂsledky let prÏedchozõÂch tak, aby byla dolozÏena rÏada sÏesti vyÂsledkuÊ.
(3) OznaÂmenõÂ podle § 4 odst. 6 zaÂkona obsahuje
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, naÂzev nebo
obchodnõÂ firmu objednatele kontroly vody, adresu
jejõÂho sõÂdla, jde-li o praÂvnickou osobu, nebo identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou osobu
podnikajõÂcõÂ, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, adresu bydlisÏteÏ, jde-li o fyzickou osobu nepodnikajõÂcõÂ,
zaÂsobovanou oblast, mnozÏstvõÂ dodaÂvaneÂ vody za
den, pocÏet zaÂsobovanyÂch obyvatel, odbeÏroveÂ
mõÂsto, na ktereÂm byla laÂtka nebo soucÏaÂst zjisÏteÏna,
uvedenõÂ laÂtky nebo soucÏaÂsti, jichzÏ se oznaÂmenõÂ
tyÂkaÂ, vyÂsledky vsÏech provedenyÂch rozboruÊ,
puÊvod laÂtky nebo soucÏaÂsti, pokud je znaÂm, a
plaÂn naÂpravnyÂch opatrÏenõÂ.

nõÂch zmeÏn s naÂlezy nizÏsÏõÂmi nezÏ 50 % hygienickeÂho
limitu. To neplatõÂ, jde-li o ukazatele barva, konduktivita a pH, kde musõÂ byÂt hodnoty staÂleÂ (u pH v rozmezõÂ
1 jednotky), a ukazatele chut' a pach, ktereÂ musõÂ byÂt
vzÏdy pro spotrÏebitele prÏijatelneÂ. V prÏõÂpadeÏ mikrobiologickyÂch a biologickyÂch ukazateluÊ se za vyhovujõÂcõÂ
vyÂsledky u pocÏtu koloniõÂ prÏi 22 8C, pocÏtu koloniõÂ prÏi
36 8C a mikroskopickeÂho obrazu povazÏujõÂ staÂleÂ hodnoty bez abnormaÂlnõÂch zmeÏn neprÏevysÏujõÂcõÂ hygienickyÂ
limit. U ukazatele koliformnõÂ bakterie se prÏipousÏtõÂ nejmeÂneÏ 95 % vyÂsledkuÊ s nulovyÂmi hodnotami a ve zbyÂvajõÂcõÂch prÏõÂpadech nejvysÏsÏõÂ hodnota 5 KTJ/100 ml,
v prÏõÂpadeÏ prÏedlozÏenõÂ rÏady meÂneÏ nezÏ 20 vyÂsledkuÊ je
prÏõÂpustnyÂ pouze 1 vyÂsledek s nenulovou hodnotou,
kteraÂ neprÏesaÂhne 5 KTJ/100 ml.
(2) PrÏi stanovenõÂ nizÏsÏõÂho pocÏtu vzorkuÊ pro vybraneÂ ukazatele uÂplneÂho rozboru se za vyhovujõÂcõÂ vyÂsledky povazÏujõÂ staÂleÂ hodnoty bez abnormaÂlnõÂch zmeÏn
s naÂlezy nizÏsÏõÂmi nezÏ 50 % hygienickeÂho limitu u ukazateluÊ s meznõÂ hodnotou, a s naÂlezy nizÏsÏõÂmi nezÏ 30 %
hygienickeÂho limitu u ukazateluÊ s nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnotou.
PrÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
§ 12
(1) Ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti vyhlaÂsÏky do
31. prosince 2007 musõÂ byÂt mõÂsta odbeÏru vzorkuÊ volena tak, aby võÂce nezÏ 25 % mõÂst odbeÏru nebylo trvalyÂch, ale meÏnilo se kazÏdyÂ rok. MeÏnõÂcõÂ se mõÂsta odbeÏru
se vybõÂrajõÂ metodou naÂhodneÂho vyÂbeÏru nebo jinou
vhodnou metodou, kteraÂ zajistõÂ, zÏe zÏaÂdnyÂ ze zaÂsobovanyÂch objektuÊ nebude vyloucÏen z mozÏnosti kontroly.
(2) Pro ukazatel ¹bromicÏnanyª platõÂ hygienickyÂ
limit 25 mg/l (nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnota) do 24. prosince
2008, pro ukazatel ¹chloritanyª platõÂ hygienickyÂ limit
400 mg/l (meznõÂ hodnota) do 24. prosince 2006, pro
ukazatel ¹olovoª platõÂ hygienickyÂ limit 25 mg/l (nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnota) do 24. prosince 2013. Pro balenou pitnou vodu a pitnou vodu dodaÂvanou z vyÂdejnõÂch
automatuÊ platõÂ hygienickeÂ limity uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1
od nabytõÂ uÂcÏinnosti vyhlaÂsÏky.
§ 13
ZrusÏuje se vyhlaÂsÏka cÏ. 376/2000 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na pitnou vodu a rozsah a cÏetnost jejõÂ
kontroly.

§ 11
(1) Pro snõÂzÏenõÂ cÏetnosti kontroly podle § 4 odst. 4
zaÂkona se za vyhovujõÂcõÂ vyÂsledky fyzikaÂlnõÂch, chemickyÂch a organoleptickyÂch ukazateluÊ ve smyslu § 10
odst. 2 põÂsm. d) povazÏujõÂ staÂleÂ hodnoty bez abnormaÂl-
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§ 14
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna
2004.

Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.
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