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VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb.
a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 3 odst. 1 a 3 a § 4 odst. 1, 2, 4 a 7 zákona
a podle § 19 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 110/
/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona
č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hy-
gienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky
č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písm. b) se slovo „organoleptického“
a slova „jejich přirozených součástí nebo provozních
parametrů,“ zrušují.

2. V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písme-
na e) až h).

3. V § 3 se za větu třetí vkládá věta „U surových
nebo pitných vod, u kterých je při úpravě uměle
snižován obsah vápníku nebo hořčíku, nesmí být
po úpravě obsah hořčíku nižší než 10 mg/l a obsah
vápníku nižší než 30 mg/l.“.

4. V § 4 odst. 2 písm. c) se za slovo „vody;“
vkládají slova „u zdrojů s minimální četností roz-
borů a sezónním provozem do 6 měsíců, které jsou
provozovány podle § 3 odst. 2 písm. a) až d) zákona,
je možno tento rozbor započítat do minimální roční
četnosti podle odstavce 1,“.

5. V § 6 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem
„6“, za slovo „ukazatel“ se vkládá slovo „intesti-
nální“ a slova „2 úplných rozborů“ se nahrazují
slovy „1 úplný rozbor“.

6. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 10 zní:

„(3) Prokázání, že výsledky jiné metody,
neuvedené v oddílu A přílohy č. 6, jsou nejméně
tak spolehlivé jako výsledky laboratorní metody,
jejíž použití stanoví tato vyhláška, se provede meto-
dou uvedenou v technické normě, kterou jsou na-
stavena kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikro-
biologických metod10).

10) ČSN EN ISO 17994 (75 7016) – Jakost vod – Kritéria
pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod,
část 7.2.“.

7. V § 8 odst. 1 písm. c) větě druhé se slovo
„Dále“ nahrazuje slovy „U balené pitné vody určené
k prodeji“ a za slovo „být“ se vkládá slovo „dále“.

8. V § 10 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

9. Příloha č. 1 zní:
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10. V příloze č. 2 v tabulce Mikrobiologické,
biologické, fyzikální, chemické a organoleptické
ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich
hygienické limity se v řádcích 1 a 2 slovo „pneumo-
phila“ nahrazuje slovem „spp.“.

11. V příloze č. 2 v tabulce Mikrobiologické,
biologické, fyzikální, chemické a organoleptické
ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich
hygienické limity se v řádku 16 slova „mikrog/l“ na-
hrazují slovy „µg/l“.

12. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 2 se za slova
„sprchy veřejných bazénů a koupališť“ nahrazují

slovy „pro teplou vodu dodávanou do sprch umě-
lých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu
použitou pro výrobu teplé vody“.

13. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 4 se doplňuje
věta „Centrálním ohřevem se rozumí ohřev vody na
jednom místě pro celou budovu nebo více budov.“.

14. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 9 se za slovo
„pochybností“ vkládají slova „při senzorickém sta-
novení“ a slovo „stupně“ se nahrazuje slovy „pra-
hová čísla“.

15. Příloha č. 3 zní:
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16. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
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17. V příloze č. 5 se v tabulce doplňuje řá-
dek 24, který zní:

18. V příloze č. 6 v tabulce A. Ukazatele, pro
které jsou stanoveny metody rozboru, se na začátek
čtvrtého řádku vkládá slovo „intestinální“, na desá-
tém řádku se slovo „legionely“ nahrazuje slovy „Le-
gionella spp.“ a doplňuje se nový řádek, který zní:
„Staphylococcus aureus“.

19. V příloze č. 6 v tabulce A. Ukazatele, pro
které jsou stanoveny metody rozboru, ve sloupci
Metoda, se číslo „12780“ nahrazuje číslem
„16266“, číslo „757711“ se nahrazuje číslem
„757712“, za slova „ČSN ISO 11731“ se vkládají
slova „a ČSN ISO 11731-2“ a na konci sloupce
k ukazateli Staphylococcus aureus se doplňují slova
„ČSN EN ISO 6888-1 (beze změny A1) *)“.

20. V příloze č. 6 ve sloupci Alternativní me-
toda se slova „Detekce Escherichia coli (E.coli) a ko-
liformů pomocí metody Colelert ® 18/Qunati-Tray
®*)“ nahrazují slovy „ČSN EN ISO 9308-2“ a vy-
světlivka pod tabulkou „*) čísla patentů v USA:
5.610.029 ze dne 11. března 1997; 5.518.892 ze dne
21. května 1996; 5.620.895 ze dne 15. dubna 1997;

5.753.456 ze dne 19. května 1998“ se nahrazuje vy-
světlivkou „*) v bodě 4.1. uvedené normy se místo
očkování použije technika membránové filtrace
100 ml vzorku vody“.

21. V příloze č. 6 v tabulce B řádku prvním
sloupci třetím se slovo „Přesnost“ nahrazuje slovem
„Preciznost“ a v textu pod tabulkou se slovo „přes-
ností“ nahrazuje slovem „precizností“.

22. V příloze č. 6 ve vysvětlivkách k tabulce
v bodu 2 větách první, druhé, třetí a páté se slovo
„přesnost“ nahrazuje slovem „preciznost“, v bodu 2
ve větě čtvrté se slovo „přesnosti“ nahrazuje slovem
„preciznosti“ a v bodu 10 se slovo „přesností“ na-
hrazuje slovem „precizností“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 83 / 2014Částka 34 Strana 883



Sbírka zákonů 2014Strana 884 Částka 34



Sbírka zákonů 2014Částka 34 Strana 885



Sbírka zákonů 2014Strana 886 Částka 34



Sbírka zákonů 2014Částka 34 Strana 887



Sbírka zákonů 2014

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knih-
kupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice:
Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakla-
datelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Minis-
terstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezdě-
kov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
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