
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova t . 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 
 
1. IDENTIFIKA NÍ ÍSLO 

----- 
 
2. KÓD 

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

ŽÁDOST O P EZKOUŠENÍ ZNALOSTÍ NUTNÝCH K OCHRAN  VE EJNÉHO 
ZDRAVÍ 

 
4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI 

Fyzická osoba vykonávající innosti epidemiologicky závažné, která dle rozhodnutí 
orgánu ochrany ve ejného zdraví nemá pot ebné znalosti nutné k ochran  ve ejného zdraví 
a nesmí tak tyto innosti do doby úsp šného složení zkoušky vykonávat, m že požádat 
podle § 19 odst. 3 zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm  

kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o ochran  
ve ejného zdraví“), o p ezkoušení t chto znalostí p ed komisí z ízenou p íslušným 
orgánem ochrany ve ejného zdraví. 

 
Za innosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, 
výroba potravin, uvád ní potravin do ob hu, výroba kosmetických prost edk , 
provozování úpraven vod a vodovod , provozování holi ství, kade nictví, pedikúry, 
manikúry, kosmetických, masérských, regenera ních nebo rekondi ních služeb, 
provozování živnosti, p i níž je porušována integrita k že, a provozování živnosti, ve 
které se používají k pé i o t lo speciální p ístroje (nap íklad solária, myostimulátory). 

 
 Fyzickou osobou vykonávající innosti epidemiologicky závažné je: 

 fyzická osoba p icházející p i pracovních innostech ve stravovacích službách p i 
výrob  potravin nebo p i uvád ní potravin do ob hu do p ímého styku s potravinami, 
pokrmy, za ízením, ná iním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo 
pokrmy 

 fyzická osoba p icházející p i pracovních innostech v úpravnách vod a p i 
provozování vodovod  do p ímého styku s vodou 

 fyzické osoby p icházející p i pracovních innostech v ostatních innostech 
epidemiologicky závažných do p ímého styku s kosmetickými prost edky, jejich 
ingrediencemi nebo t lem spot ebitele. 

 
5. KDO JE OPRÁVN N V TÉTO V CI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.) 

Žádost o p ezkoušení znalostí nutných k ochran  ve ejného zdraví m že podat fyzická 
osoba vykonávající innosti epidemiologicky závažné. 

 
6. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Žádost lze podat v p ípad , že po prov ení znalostí nutných k ochran  ve ejného zdraví 
podle rozhodnutí orgánu ochrany ve ejného zdraví fyzická osoba vykonávající innosti 
epidemiologicky závažné požadované znalosti nemá. 

 
V žádosti o p ezkoušení znalostí nutných k ochran  ve ejného zdraví uvede žadatel své 
jméno a p íjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození. 

 



Zkouška znalostí nutných k ochran  ve ejného zdraví p i výkonu inností 
epidemiologicky závažných sestává pouze z ústní ásti. Rozsah znalostí nutných 
k ochran  ve ejného zdraví p i výkonu inností epidemiologicky závažných je upraven 
v p íloze . 3 vyhlášky . 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání 
odborné zp sobilosti v n kterých oborech ochrany ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších 

edpis . 
 
7. JAKÝM ZP SOBEM ZAHÁJIT EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Žádost o p ezkoušení znalostí nutných k ochran  ve ejného zdraví se podává na Krajské 
hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Žádost lze podat písemn  poštou 
nebo osobním podáním žádosti na podateln  p íslušného pracovišt  nebo elektronicky 
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem i prost ednictvím ve ejné datové sít  
do datové schrány Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 
8. NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI EŠIT 

Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 
9. KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI EŠIT 

Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
Husova 64, 460 31  Liberec 1 
 
Územní pracovišt  v eské Líp     Ul. 5. kv tna 813, 470 42  eská Lípa 
Územní pracovišt  v Jablonci nad Nisou  Podhorská 62, 466 01  Jablonec n/Nisou 
Územní pracovišt  v Semilech    Ke Stadionu 204, 513 01  Semily 
 
     Ú ední hodiny  pond lí a st eda 8,00 – 17,00 hod. 
 

íslušné k ešení životní situace jsou následující odbory i odd lení: 
HYGIENY VÝŽIVY – p i innostech fyzické osoby vykonávající innosti epidemiologicky 
závažné p i poskytování stravovacích služeb  
HYGIENY D TÍ A MLADISTVÝCH – p i innostech fyzické osoby vykonávající innosti 
epidemiologicky závažné p i poskytování stravovacích služeb ve školních a p edškolních 
za ízeních, p i zotavovacích akcích a jiných podobných akcích pro d ti 
HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ – ostatní, co není vyhrazeno jinému odboru 
 

10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU 
ed zahájením samotné zkoušky je t eba k prokázání totožnosti p edložit ob anský 

pr kaz. 
 
11. JAKÉ JSOU POT EBNÉ FORMULÁ E A KDE JSOU K DISPOZICI 

Pro žádost o p ezkoušení znalostí nutných k ochran  ve ejného zdraví formulá  není. 
 
12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT 

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny. 
 
13. JAKÉ JSOU LH TY PRO VY ÍZENÍ 

íslušný orgán ochrany ve ejného zdraví je povinen umožnit fyzické osob  vykonání 
zkoušky nejdéle do 15 kalendá ních dn  ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o 

ezkoušení doru ena. 
 
14. KTE Í JSOU DALŠÍ Ú ASTNÍCI (DOT ENÍ) EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

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



----- 
 

16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT 
Žádost o p ezkoušení znalostí nutných k ochran  ve ejného zdraví lze podat na adrese 
elektronické podatelny. Žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. 
Žádost lze podat také prost ednictvím ve ejné datové sít  do datové schránky Krajské 
hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 
17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO P EDPISU SE POSTUPUJE 

Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm  n kterých souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , § 19 odst. 3 
Vyhláška . 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 
zp sobilosti v n kterých oborech ochrany ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis , 
§ 5 odst. 2, § 7 odst. 1 a 3, § 10 a 11 a p íloha . 3 

 
18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ P EDPISY 

----- 
 
19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROST EDKY A JAK SE UPLAT UJÍ 

----- 
 
20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATN NY V ÍPAD  NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ 

i nespln ní povinnosti stanovené v § 19 odst. 3 v ta t etí zákona o ochran  ve ejného 
zdraví m že být dle § 29 odst. 1 písm. n) zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní 
pozd jších p edpis , uložena pokuta až do výše 10 000,- K . 

 
21. NEJ AST JŠÍ DOTAZY 

 
 
22. DALŠÍ INFORMACE 

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

ZDROJ  NEBO V JINÉ FORM  
----- 

 
24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE EŠIT 

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

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, odbor hygieny výživy a 
edm  b žného užívání. 

 
26. KONTAKTNÍ OSOBA 

Vedoucí odboru i odd lení hygieny výživy 
Vedoucí odboru i odd lení hygieny d tí a mladistvých 
Vedoucí odboru i odd lení hygieny obecné a komunální  
 
        dle bodu 9, p íslušného k ešení životní situace. 

 
27. POPIS JE ZPRAVOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI 

1.7.2014 
 
28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN 

1.7.2014 
 



29. DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU 
Nestanoveno. 

 
30. P ÍPADNÁ UP ESN NÍ A POZNÁMKY K EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 


