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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 4. 9. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve své žádosti se odkazujete na § 39 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. 

o vodách a rovněž na informaci, že existuje jakýsi výklad Ministerstva ŽP, který říká, že 

k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod může dojít prakticky kdekoliv, kde 

nejsou explicitně vytvořené zábrany a podmínky, aby k němu nedošlo (např. betonová 

vana s odtokem čističky apod.). V souvislosti s výše uvedeným požadujete poskytnout 

informaci, zda existuje nějaký takový výklad MŽP a v jaké formě (vyhláška, nařízení apod.) 

a pod jakým číslem a kde ho můžete nalézt. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

K Vámi výše popsanému ohrožení může dojít jakoukoliv závadnou látkou. Závadné látky 

definuje a nakládání s nimi vymezuje § 39 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. 

v platném znění); zejména § 1, pokud je se závadnými látkami nakládáno ve větším 

rozsahu, nebo kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 

nebo podzemní vody platí zejm. odstavce 2 – 6) tohoto paragrafu. Vámi citovaný odstavec 

9 zmiňovaného § 39 vodního zákona výslovně zakazuje mytí motorových vozidel 

a provozních mechanismů ve vodních tocích, nebo na místech, kde by mohlo dojít 

k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

Podrobnosti při zacházení se závadnými látkami stanovuje prováděcí vyhláška 

č. 450/2005 Sb. v platném znění, zejména §2 a §3. 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 


