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PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ/KOMERČNÍ STUDNY
Povinnost vypracování provozního řádu se podle ustanovení v § 3 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se vztahuje, vedle osob zde vyjmenovaných na:
-

osoby, které vyrábějí pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své podnikatelské činnosti,
pro jejíž výkon musí být používána pitná voda,
osoby, které dodávají pitnou vodu pro veřejnou potřebu, přičemž za tuto osobu se považuje:
o vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody (§ 3
odst. 2 písm. c)
o d) osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy,
zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb). (§ 3 odst. 2 písm. d)

Povinnost vypracovat provozní řád je uvedena v § 3c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na § 3c navazuje
vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. Novela této vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů dne 27.4.2018
pod č. 70/2018 Sb. V příloze č. 7 je uveden postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků
tohoto postupu.
§ 3c
(1) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny vypracovat provozní řád, který obsahuje
a) údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody,
b) základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických
směsích,
c) údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému zásobování,
d) předpokládaný počet zásobovaných osob,
e) monitorovací program,
f) posouzení rizik, nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a dále o osoby uvedené v § 3 odst.
2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, a
g) způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby.
(2) Monitorovací program obsahuje plán
a) sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaných procesem průběžného
monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody,
b) kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení,
c) kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury a
d) kontroly ochranného pásma.
(3) Monitorovací program zpracovaný podle odstavce 2 musí umožňovat
a) ověřit, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro veřejné zdraví fungují účinně v celém
řetězci zásobování vodou, a to od povodí přes místo odběru, úpravu, akumulaci a distribuci ke
konečnému odběrateli,
b) poskytnutí informací o jakosti vyráběné a dodávané pitné vody,
c) ověřit, že u odběratele a další osoby v obdobném postavení je voda zdravotně nezávadná a
odpovídá všem požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím
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vydaným podle § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 a 3 nebo § 21 odst. 2 příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví, a
d) určit nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro veřejné zdraví.
(4) Způsob provádění monitorovacího programu podle odstavců 2 a 3 stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Posouzení rizik obsahuje
a) popis systému zásobování vodou,
b) popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a
c) stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v
celém systému zásobování.
Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu stanoví příloha č. 7 vyhlášky
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, v platném znění. K charakterizaci rizika se použije metodika uvedená v tabulkách 2
až 4, nebo jiná srovnatelná metodika, která vhodným způsobem posoudí následky a pravděpodobnost
výskytu zjištěných nebezpečí, rozdělí je podle míry rizika a určí nepřijatelná rizika. Za nepřijatelná se
považují rizika vysoká a střední. Uvedený postup se použije pro vypracování, přezkoumání i aktualizaci
posouzení rizik.
Na stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze je věnována problematice sekce
Posouzení rizik-metodická podpora
(6) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny předložit návrh provozního řádu podle odstavce 1 ke
schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Dle § 100 činnosti, k nimž je třeba vypracovat provozní řád a předložit ho ke schválení orgánem ochrany
veřejného zdraví, lze zahájit až poté, kdy byl provozní řád uvedeným orgánem ochrany veřejného zdraví
schválen. Osoby, které mají povinnost vypracovat provozní řád, jsou povinny seznámit s ním své
zaměstnance a další osoby, které pracují na jejich pracovištích, provést jeho změnu v případě
významných změn provozu, a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.
(7) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny provozní řád podle odstavce 1 průběžně přezkoumávat a
aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn ke schválení příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví; pokud nedochází ke změně provozního řádu, jsou povinny předkládat
provozní řád podle odstavce 1 ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou
za 5 let.
(8) Ve vztahu k informacím, které získá orgán ochrany veřejného zdraví v rámci schvalování provozního
řádu, se nepostupuje podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
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