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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 26. 7. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost fyzické osoby 

 (dále jen 

„žadatel“), která byla podána prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace:  

Dobrý den, 

obracím se na Vás s dotazem, zda je vhodná k pití a vaření (i pro kojence) voda, která se odteče 

z kohoutku na teplou vodu. 

Děkuji za odpověď. 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace podle uvedeného zákona. 

K dotazu na možnost používání teplé vody pro pití zaujal stanovisko již Státní zdravotní ústav, viz 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitna-voda 

I když podle zákona je teplá voda vyráběná z vody pitné, za pitnou vodu se nepovažuje. A to, i když 

by měla být v takové kvalitě, která žádný zdravotní problém nevyvolá. Důvodem tohoto postoje je 

skutečnost, že  

 se k úpravě teplé vody mohou použít některé látky, které nepovažujeme v pitné vodě (při 

dlouhodobém příjmu) za příliš žádoucí,  
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 vlivem zvýšené teploty může v teplé vodě docházet k většímu pomnožování některých 

(všudypřítomných) bakterií, které sice nejsou zdravotně závadné, ale svým metabolismem 

mohou nepříznivě ovlivnit chuť či pach vody.  

Proto také ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, se rozlišují požadavky na pitnou vodu 

a teplou vodu. Používání takové vody k pití a vaření, zejména pro kojence, tedy nelze považovat za 

vhodné.   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Dembiňák, v.r. 

ředitel odboru správního 
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