
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 
----- 

 
2. KÓD 

----- 
 
3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE 

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU KOUPALIŠTĚ A SAUNY 
 
4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI 

Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny (dále jen „koupaliště“), je 
povinen sám, případně v zastoupení, požádat podle § 6c odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), příslušný 
orgán ochrany veřejného zdraví o schválení návrhu provozního řádu a jeho změn. 

 
V řízení o schválení provozního řádu se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.) 

Žádost podává provozovatel koupaliště. 
 

6. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 
Provozovatel koupaliště je povinen vypracovat provozní řád. Návrh provozního řádu a 
jeho změny musí předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.  
 
V provozním řádu pro koupaliště je nutné uvést: 
 u právnické osoby obchodní firmu nebo název a sídlo, IČ, 
 u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, sídlo, IČ, 
 umístění koupaliště, 
 způsob zajištění vody ke sprchování, 
 způsob úpravy vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování, pokud je voda 

upravována, 
 popis míst odběru vzorků vody, 
 způsob manipulace s prádlem, pokud je spotřebiteli půjčováno v rámci služby, 
 v případě umělých koupališť a saun způsob kontroly dodržování základních zásad 

hygienického chování návštěvníků, 
 způsob očisty prostředí. 

 
7. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Pro zahájení řízení o schválení provozního řádu musíte podat žádost o jeho schválení. 
Žádost o schválení provozního řádu je nutné podat na Krajské hygienické stanici 
Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Příslušným je pracoviště dle místa činnosti, to 
znamená podle místa, kde se koupaliště, pro než je provozní řád zpracován, nachází. 
Žádost lze podat písemně poštou nebo osobním podáním žádosti na podatelně příslušného 
pracoviště nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem či 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 



8. NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 
Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 
9. KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 

 
Příslušným k řešení životní situace je odbor či oddělení hygieny obecné a komunální. 
 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  
územní pracoviště v České Lípě 
územní pracoviště v Jablonci nad Nisou 
územní pracoviště v Semilech 

 
10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU 

Žadatel jako součást žádosti předkládá zpracovaný návrh provozního řádu. 
 
11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI 

Pro žádost o schválení provozního řádu formulář není. 
 
12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT 

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny. 
 

13. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ 
Na řízení o schválení provozního řádu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. 

 
14. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
 
15. JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY 

V souladu s § 100 zákona o ochraně veřejného zdraví lze činnosti, k nimž je třeba 
vypracovat provozní řád a předložit ho ke schválení orgánem ochrany veřejného zdraví, 
zahájit až poté, kdy byl provozní řád uvedeným orgánem ochrany veřejného zdraví 
schválen. 

 
16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT 

Žádost o schválení provozního řádu spolu se zpracovaným provozním řádem lze podat na 
adrese elektronické podatelny. Žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem. Žádost lze podat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 
17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 6c odst. 1 písm. f) a g) 
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

----- 
 
19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ 

Opravné prostředky jsou stanoveny v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 81 odst. 1 a § 83 citovaného zákona lze se proti rozhodnutí 
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odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním učiněným u 
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ 
Podle § 92m odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví se za správní delikt na úseku 
provozních řádů dle § 92m odst. 1 písm. a) citovaného zákona uloží pokuta do 1 000 000,- 
Kč. 

 
21. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 
 
 
22. DALŠÍ INFORMACE 

----- 
 
23. INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH 

ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ 
----- 

 
24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE ŘEŠIT 

----- 
 
25. ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, odbor hygieny obecné a 
komunální. 

 
26. KONTAKTNÍ OSOBA 

Vedoucí odboru či oddělení hygieny obecné a komunální 
 
27. POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI 

1.3.2016 
 
28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN 

1.3.2016 
 

29. DATUM KONCE PLATNOSTI 
Nestanoveno. 

 
30. PŘÍPADNÁ UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY K ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
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