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Čj.:  KHSSC 36783/2017 

 

PROTOKOL o kontrole  
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a § 88 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon 258“)  

 

1. Pravomoc k výkonu kontroly:  

 

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258  

 

 

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu): 

 

Regina Váchová, číslo služebního průkazu  0442,  

tel. 325 512 665,  e-mail:  regina.vachova@khsstc-nb.cz 

 

Krajská hygienická stanice 

Středočeského kraje se sídlem v Praze 

ÚP Nymburk 

Palackého třída 1484/52 

288 02  Nymburk 

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):  

 

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:  

 

Markéta Morávková a Pavlína Nehasilová, DiS., zaměstnanci Zdravotního ústavu se sídlem 

v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem. 

 

Pověření pro přizvané osoby vydáno: dne 14.06. 2017 pod č.j. KHSSC 32929/2017. 

Důvod přizvání: provedení odběru vzorku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Dvory - 

Veleliby 

 

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem 

místa): 

Vodovod Dvory - Veleliby, místo odběru: obec Dvory, Dvory č.p. 3, 288 02 Nymburk, výtokový 

kohout nad dřezem (schválené TMO). 

 

 

4. Kontrolovaná osoba: 

právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO): 

Obec Dvory, Dvory č.p. 3, 288 02 Nymburk, IČO 002 39 071 

 

 

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, 

popř. i obchodní firma) : 

 

mailto:regina.vachova@khsstc-nb.cz
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5. Osoby přítomné na místě kontroly:  

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu 

totožnosti /jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního 

orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu 

totožnosti): 

 

 

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti 

dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu) 

 

 

6. Kontrola zahájena dne:     
14.06.2017    v   11:30   hodin úkonem: Provedením odběru vzorku vody č. 64981/2017 

z vodovodu pro veřejnou potřebu Dvory - Veleliby – obec Dvory, č.p. 3, Obecní úřad – výtokový 

kohout nad dřezem, (schválené TMO). 

 

 

7. Předmět kontroly: 

Plnění povinností stanovených v: 

§ 3 odst. 2 věta první zákona 258 

§ 3 odst. 1 věta první  až třetí vyhlášky MZd. ČR 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 „vyhláška 252“) 

§ 8 odst. 1 písm. a)  vyhlášky 252 

 

 

8. Vzorky odebrány:  ne                    ano (Protokol o zkoušce č. 64981/2017, vzorek č. 64981/2017) 
 

 

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek 

zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví 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.  

 

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:              

 

Obdržení výsledků laboratorního vyšetření – protokol o zkoušce č. 64981/2017, vzorek č. 

64981/2017) 

den jeho provedení: 28.06.2017 

 

 

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází: 

 

Státní kontrola byla zaměřena na povinnosti kontrolované osoby, jež je provozovatelem vodovodu 

pro veřejnou potřebu – vodovod Dvory - Veleliby,  v rozsahu uvedeném v bodě č. 7 tohoto protokolu. 
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Odběr vzorku byl proveden výše uvedenými pověřenými zaměstnanci Zdravotního ústavu se 

sídlem v Ústí nad Labem na schváleném trvalém odběrovém místě – obec Dvory, č.p. 3, Obecní 

úřad – výtokový kohout nad dřezem. 

 

Vzorek vody byl odebrán v souvislosti s prokázáním, zda voda z vodovodu pro veřejnou potřebu má 

jakost pitné vody v rozsahu stanovení dle  přílohy č. 1   k vyhlášce MZd. ČR 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.  

Kontrolovaná osoba byla dopisem značky KHSSC 33641/2017  ze dne 14.06.2017 informována  o 

zahájení kontroly dle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Toto oznámení kontrolovaná osoba 

převzala dne 14.06.2017. 

Dne 28.06.2017  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze obdržela výsledky 

laboratorní expertízy výše odebraného vzorku vody  – protokol o zkoušce č. 36750/2017, vzorek číslo 

36750/2017. 

Laboratorní vyšetření provedla akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad 

Labem, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA. 

Laboratorní expertízou bylo zjištěno, že kvalita vody  v daném rozsahu vyšetření vyhovuje 

ustanovením § 3 odst. 2 věta první  zákona   258 ve spojení s ustanovením § 3 odst. 1 věta první  a 

druhá vyhlášky  252 a § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky 252. 

  

Závěr:  
Státní kontrolou, provedenou v rozsahu bodu 7 tohoto protokolu o kontrolním zjištění, nebylo 

zjištěno porušení povinností vyplývajících z výše uvedených právních předpisů. 

 

 

 

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: ..pracovních / kalendářních dnů od doručení protokolu o kontrole na některou z adres 

uvedených v zápatí protokolu 

 

 

 

 

 

12. Poučení: 

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o 

kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se 

sídlem v Praze 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. 

 

b) Při postupu podle § 88 odst. 4 zákona 258 může kontrolovaná osoba podat námitky proti 

kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici 
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Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na 

místě kontroly. 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:      28.06.2017                          v 10:00   hodin                

 

 

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu):   4  

 

 

Protokol byl vyhotoven v      2            stejnopisech. 

   

 

 

15. Podpisy kontrolujících: 

 

Regina Váchová    

 

 

 

 

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly: 

 

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:  

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole. 

 

Dne …………..  v …………………. hodin 

 

 

 

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly ……………………………………. (jméno, 

příjmení) uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 

odst. 4 zákona 258; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o 

kontrole kontrolované osobě.  

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole. 

 

Dne …… v …….. hodin 
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