KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČ INA SE SÍ DLEM V JIHLAVĚ
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel: 567 564 551, fax:567 564 579, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Čj.: KHSV/02326/2022/HB-PE/HOK/Kri

PROTOKOL o kontrole
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle §
88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:
§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující:
Ing. Kristýna Štěpánová – č. služebního průkazu 0191
Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu,
název zdravotního ústavu/ jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)
a důvod jejich přizvání:
Lenka Štípková, č. průkazu 190 – zaměstnanec Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě přizván za
účelem provedení odběru pitné vody z veřejného vodovodu Horní Ves. Pověření vydáno dne 11. října
2021 pod č.j.: KHSV/25068/2021/PE/HOK/Kri.

3. Místo kontroly:
Veřejný vodovod Horní Ves, místo odběru jídelna společnosti KLAS a.s., Horní Ves č.p. 42

4. Kontrolovaná osoba:
právnická osoba (obchodní firma/ název a právní forma, sídlo, IČO):
VoKa – ekologické stavby spol. s.r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec, IČO: 46680331

5. Osoby přítomné při kontrole:
kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého bydliště statutárního orgánu právnické osoby): ---

osoba uvedená v § 88 odst. 2 větě první zákona 258/2000 Sb. (jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého bydliště, funkce): ---

6. Kontrola zahájena dne: 11. října 2021 v 11:25 hod.
úkonem: odběrem pitné vody z veřejného vodovodu Horní Ves

7. Předmět kontroly:
Státní zdravotní dozor byl zaměřen na zjištění plnění povinností vyplývajících z § 3 zák. č. 258/2000
Sb., a vyhlášky 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 (dále jen „vyhlášky č. 252/2004
Sb.“).

8. Vzorky odebrány: ano, vzorek č. 96681, č. protokolu 54658/2021
Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán
ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny,
za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši
ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany
veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla
seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo
opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek
vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.
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9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
Kontrola v IS PiVo
den jeho provedení 3. ledna 2022

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:
Dne 11. října 2021 byl zahájen státní zdravotní dozor, který byl zaměřen na zjištění plnění
povinností vyplývajících z § 3 zák. č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Kontrola byla zahájena odběrem vzorku vody z veřejného vodovodu Horní Ves, místo odběru jídelna
společnosti KLAS a.s., Horní Ves č.p. 42. Odběr byl proveden, na základě pověření pracovníkem
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří Jihlava.
Laboratorním rozborem v rozsahu úplného rozboru protokol č. 54659/2021, doručeného dne 26. října
2021, bylo zjištěno, že odebraný vzorek vyhovuje hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody dle
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na kvalitu pitné a teplé vody
a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola z dat IS PiVo:

Ve vzorku ze dne 27. července 2021 byl překročen hygienický limit nejvyšší mezní hodnota (NMH)
0 KTJ/100ml mikrobiologického ukazatele Escherichia coli a hygienický limit mezní hodnota (MH)
0 KTJ/100ml mikrobiologického ukazatele koliformní bakterie. Obsah Escherichia coli ve vzorku byl
stanoven 4 KTJ/100ml. Obsah koliformní bakterie ve vzorku byl stanoven 10 KTJ/100ml.
Provozovatel o výsledcích rozborů neprodleně informoval orgán ochrany veřejného zdraví a odběratele
pomocí webových stránek obce. Provozovatel zahájil nápravná opatření ve formě dezinfekce a odebral
opakovaný rozbor pitné vody. V opakovaném rozboru byla potvrzena účinnost nápravných opatření,
která vedla k odstranění bakteriologické kontaminace pitné vody. Opakovaný rozbor tedy vyhověl
požadavkům na kvalitu pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola byla zaměřena na plnění povinností osob uvedených v § 3 odst. 2 (dále jen „provozovatel
veřejného vodovodu“), a to:
A) Kvalita pitné vody:
1) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody
stanovenou hygienickými limity ukazatelů jakosti pitné vody dle § 3 odst. 1 a 2 zákona
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2)

3)

4)

5)

č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. - povinnost
splněna.
Provozovatel veřejného vodovodu neprodleně prošetřuje nedodržení nejvyšší mezní hodnoty
nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele, stanoveného prováděcím právním předpisem nebo
povoleného nebo určeného podle zákona č. 258/2000 Sb., zjišťuje jeho příčinu a přijímá účinná
nápravná opatření. dle § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
Provozovatel veřejného vodovodu neprodleně informuje příslušný orgánu ochrany veřejného
zdraví o nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele
stanoveného prováděcím právním předpisem nebo povoleného nebo určeného podle zákona č.
258/2000 Sb., a o jeho příčině dle § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 9 vyhlášky
č. 252/2004 Sb. - povinnost splněna.
Má-li provozovatel veřejného vodovodu u dané zásobované oblasti podezření na výskyt dalších
látek nebo mikroorganismů neupravených prováděcím právním předpisem, neprodleně zjistí
koncentraci nebo množství této látky nebo organismu a oznámí tuto skutečnost příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví dle § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
Provozovatel veřejného vodovodu používá při vodárenské úpravě surové vody jen vodárenské
technologie upravené prováděcím právním předpisem a chemické látky a chemické směsi
upravené prováděcím právním předpisem nebo povolené podle § 5 odst. 5 písm. b) zákona č.
258/2000 Sb. dle § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 14 vyhlášky č. 409/2005 Sb.
- povinnost splněna.

6) Kontrola z dat IS PiVo:
1) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení
o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace odběr vzorků pitné vody a jejich
laboratorní kontrolu, zda voda má jakost pitné vody dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000
Sb. - povinnost splněna.
2) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje kontrolu jakosti pitné vody u držitele osvědčení
o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č.
258/2000 Sb. ve spojení s § 4 a příloha č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb. - povinnost splněna.
3) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje odběr vzorků pitné vody u držitele osvědčení o
akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace v četnosti
stanovené prováděcím právním předpisem dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve
spojení s § 4 a příloha č. 4 vyhlášky 252/2004 Sb. - povinnost splněna.
4) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje kontrolu jakosti pitné vody u držitele osvědčení
o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace metodou
upravenou prováděcím právním předpisem nebo povolenou příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 7 odst. 1 a 2
vyhlášky č. 252/2004 Sb. - povinnost splněna.
5) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje pořízení protokolu o kontrole jakosti pitné vody u
držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele
autorizace v elektronické podobě dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost
splněna.
6) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje náležitosti protokolu o kontrole jakosti pitné vody
a formu jeho elektronické podoby dle § 4 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 1 a 2
vyhlášky č. 35/2004 Sb. - povinnost splněna.
7) Provozovatel veřejného vodovodu je povinna uchovávat protokoly podle odst. 1 písm. b) zákona
č. 258/2000 Sb. po dobu 5 let ode dne odběru vzorků pitné vody dle § 4 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
8) Provozovatel veřejného vodovodu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
zajišťuje neprodlené předání protokolu o kontrole jakosti pitné vody v elektronické podobě u
držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele
autorizace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č.
258/2000 Sb. - povinnost splněna.
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C) Provozní řády:
1) Provozovatel veřejného vodovodu zahájila činnost až poté, kdy byl provozní řád schválen
orgánem ochrany veřejného zdraví dle § 100 zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
2) Provozovatel veřejného vodovodu seznámila s provozním řádem své zaměstnance a další osoby,
které pracují na jejím pracovišti dle § 100 zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
3) Provozovatel veřejného vodovodu zajišťuje a kontroluje dodržování provozního řádu dle § 100
zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
D) Informační povinnosti:
1) Provozovatel veřejného vodovodu, s výjimkou osoby uvedené v § 3 odst. 2. písm. b), je povinna
zajistit, aby byly na jejich internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým veřejně
přístupné aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a
chemických směsích používaných k úpravě této vody, o tom, zda bylo zpracováno posouzení
rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. a v jakém roce, a o tom, zda byla v
rámci posouzení rizik zjištěna nepřijatelná rizika a přijata příslušná nápravná opatření dle § 3
odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
2) Provozovatel veřejného vodovodu informuje odběratele o nedodržení nejvyšší mezní hodnoty
nebo mezní hodnoty ukazatelů pitné vody v případech způsobených vnitřním vodovodem nebo
jeho údržbou dle § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
3) Provozovatel veřejného vodovodu v informaci odběratelům uvádí možná nápravná opatření,
kterými by se omezilo nebo odstranilo riziko, že v dodávané vodě nebudou hygienické limity
dodrženy dle § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. - povinnost splněna.
Závěr kontrolního zjištění:
V roce 2021 byl v rámci SZD odebrán 1 kontrolní vzorek v rozsahu úplného rozboru, který byl
v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Provozovatel veřejného vodovodu Horní Ves, splnil povinnosti provozovatele vodovodu pro veřejnou
potřebu Horní Ves dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb.
KHS kraje Vysočina dále upozorňuje na skutečnost, že z důvodu novelizace zákona č. 258/2000
Sb., musí být zpracován nový provozní řád vodovodu s náležitostmi uvedenými v § 3c zákona č.
258/2000 Sb. Přechodné období pro zpracování provozních řádů je 6 let od doby nabytí platnosti
novely zákona, tj. do 1. 11. 2023.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci
nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:
Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: --Písemnou zprávu zasílejte na e-mailovou adresu: kontrolující Ing. Kristýna Štěpánové – e-mail:

kristyna.stepanova@khsjih.cz
Vyjádření kontrolované osoby přítomné na místě kontroly: ---

12. Poučení:
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může
kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému
kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 31. ledna 2022 v Pelhřimově 11:26
14. Protokol obsahuje: 4 strany
15. Podpisy kontrolujících:

Ing. Kristýna
Štěpánová
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Digitálně podepsal Ing.
Kristýna Štěpánová
Datum: 2022.01.31
11:28:48 +01'00'

