
POVINNOSTI PROVOZOVATEL Ů SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V P ŘÍPADĚ, ŽE 
ZDROJEM PITNÉ VODY JE STUDNA  

 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Vás upozorňuje, že v oblasti ochrany veřejného 
zdraví byly vydány nové předpisy, z nichž vyplývají povinnosti pro subjekty dodávající 
pitnou vodu pro veřejnou potřebu, resp. osoby, které vyrábějí pitnou vodu z individuálního 
zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná 
voda: 

- zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného 
zdraví 

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

 
Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda 
měla jakost pitné vody odpovídající požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tuto povinnost 
mají i vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, osoba, která zajišťuje náhradní zásobování 
pitnou vodou, osoba, která vyrábí pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své 
podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná voda (tj. například 
společné stravování) a osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu.  
 
Ve smyslu §§ 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., mají dodavatelé pitné a teplé vody následující 
povinnosti: 
1/ zajistit, aby jakost dodávané pitné a teplé vody odpovídala požadavkům vyhlášky  
č. 252/2004 Sb. 

2/ zajistit kontrolu pitné vody v četnosti a rozsahu podle cit. vyhlášky u akreditované 
nebo autorizované laboratoře a předávat výsledky této kontroly neprodleně v elektronické 
podobě orgánu ochrany veřejného zdraví (OOVZ). U většiny provozoven stravovacích 
služeb se jedná o  úplný rozbor 1x za 2 roky a krácený rozbor 1x za rok. 

     Kontrolu pitné vody Vám může zajistit Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, který je 
akreditovanou zkušební laboratoří u Českého institutu pro akreditaci a lze dohodnout 
přímé zasílání výsledků v elektronické podobě kontrolnímu orgánu. 

3/  protokol o rozboru vody uchovávat po dobu 5 let ode dne odběru vzorku vody 
4/ mít ur čen způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody orgánem ochrany 

veřejného zdraví (je třeba poslat návrh odběrového místa na KHS – obvykle se jedná o 
některý z dřezů v kuchyni) 

5/ zpracovat provozní řád a předložit jej ke schválení Krajské hygienické stanici. 
 
Doporučený obsah provozního řádu vodovodu/studny 
 

1. Základní údaje včetně identifikace1 provozovatele vodovodu/studny – vlastník a 
provozovatel vodovodu/studny, odpovědné osoby za provoz, licence k provozování, 
IČO (pokud bylo přiděleno), komunikační spojení na odpovědné osoby při 
mimořádných situacích; počet zásobovaných obyvatel a klíčové zásobované objekty. 
Způsob vedení evidence (o provozu úpravny, o zásazích v síti, kontrolách apod.). 

 
2. Vodní zdroje – hydrogeologická charakteristika, vydatnost, ochranná pásma, rizikové 

objekty a činnosti v zájmovém území zdroje, jímací objekty a jejich ochrana, možné 
havárie a poruchy  

                                                 
 



 
3. systém ochrany a včasného varování – sledování stavu rizikových objektů a 

rizikových činností v zájmovém území zdroje, režim obhospodařování pozemků, 
používání pesticidů, likvidace odpadů apod. 

• zajištění ochrany jímacích objektů – opatření při mimořádné situaci 
• plánek s umístěním zdroje (zdrojů), ochranného pásma a případných 

rizikových objektů v pásmu. 
 

4. Kvalita surové vody – vyhodnocení dlouhodobého vývoje kvality vody, určení 
problémových ukazatelů a obvyklého pásma (rozmezí) jejich hodnot, systém 
sledování a kontroly jakosti surové vody 

• opatření při zjištění zhoršené kvality vody  
• opatření při snížení vydatnosti zdrojů. 

 
5. Technologie úpravy vody – popis technologie, používané chemické přípravky včetně 

obvyklé a maximální dávky, účinnost úpravy, určení problémových kroků úpravy a 
problémových ukazatelů, možné havárie a poruchy, jakost upravené vody, systém 
provozní kontroly a kontroly jakosti upravené vody, 

• opatření při mimořádné situaci včetně systému informace zásobovaných 
obyvatel. 

 
6. Akumulace a vodovodní síť – popis zařízení s plánkem sítě a vodojemy (provozní 

schéma), použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou, stav poruchovosti, 
systém údržby a kontroly technického stavu zařízení, možné havárie a poruchy, 
způsob zabezpečení vodojemů proti vniknutí (cizích osob) a vzdušné (či jiné) 
kontaminaci včetně způsobu kontroly; provozní údržba sítě (četnost odkalování 
apod.), určení problémových ukazatelů jakosti vody z hlediska vlivu distribuční sítě, 
systém provozní kontroly jakosti dodávané vody, místa odběru vzorků a způsob jejich 
určení, četnost a rozsah kontroly kvality vody v síti a u spotřebitele 

• opatření při mimořádné situaci včetně systému informace zásobovaných 
obyvatel 

• opatření při nutnosti náhradního zásobování obyvatel. 
 
Při zpracování provozních řádů pro zásobování pitnou vodou z individuálních 

zdrojů se přihlédne k výše uvedenému doporučení pro vodovody přiměřeně k danému 
způsobu zásobování. 

Zpracováno podle materiálu SZÚ Praha 
 


