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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 16. listopadu 2020 Vaši 

žádost o informace podanou podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout následující informace: 

Obracím se na Vás s dotazem ohledně povinnosti provádět zkoušky těsnosti dle paragrafu 39, 

odst.4 písmena d).  

Můj potenciální zákazník, zpracovatel mléka, si není jistý, zda má za povinnost provádět zkoušky 

těsnosti odborně způsobilou osobou dle par. 39 odst. 4 písmena d).  

Jedná se o velké skladovací zejména jednoplášťové nádrže na mléko a další produkty (smetana a 

syrovátka) a objemech řádově 80 – 500 m3. 

Prosím o sdělení, zda je nutné provádět na tyto nádrže zkoušky těsnosti odborně způsobilou 

osobou, dle požadavků vodního zákona. 

Ministerstvo posoudilo Vaši žádost podle obsahu jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se v případě Vaší žádosti 

nejedná o informace o životním prostředí, jak je definuje §2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Mléko a mléčné výrobky nejsou považovány za nebezpečné závadné látky podle § 39 odst. 3 

vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a podle Přílohy 1 k tomuto 

zákonu, ale za závadné látky. Z tohoto důvodu není nutné provádět zkoušky těsnosti nádrží pro 

skladování těchto závadných látek. 
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S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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