
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111 

fax: +420 387 712 158, e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c 

V Českých Budějovicích dne 18.6.2020 

Č. j.: KHSJC 17287/2020/HOK CB-CK 

Sp. značka: S-KHSJC 17287/2020 

 

 

ROZHODNUTÍ 

o zákazu používání nejakostní pitné vody 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) jako 

věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – správní úřad podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon č. 258/2000 Sb.) a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla dne 18.6.2020 

v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb. takto: 

I. Společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o., IČ 64832911, se sídlem v Chudenín čp. 30, 340 22 Nýrsko, jako 

provozovateli vodovodu Stachy (dále jen provozovatel nebo účastník) 

 

s e  z a k a z u j e 

 

s okamžitou účinností používání nejakostní pitné vody z vodovodu Stachy jako vody pitné z důvodu 

překročení limitů mikrobiologických ukazatelů a to do doby odstranění závady. 

 

II. Provozovatel je povinen s tímto zákazem neprodleně seznámit všechny odběratele vody 

z předmětného vodovodu. 

 

III. Provozovatel je povinen dle ustanovení § 84 odst. 2. zákona č. 258/2000 Sb., zajistit provedení 

nápravných opatření k odstranění závady, informovat o tom písemně KHS Jč kraje jako orgán ochrany 

veřejného zdraví a předložit důkaz o odstranění závady, přičemž tímto důkazem se rozumí laboratorní 

vyšetření vzorku vody z vodovodu Stachy provedených prostřednictvím držitele autorizace, držitele 

osvědčení o akreditaci nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe.  

 

IV. Odkladný účinek případného odvolání je vyloučen, neboť zájem ochrany veřejného zdraví vyžaduje 

okamžitý výkon tohoto rozhodnutí. 

 

V. Účastníku se ukládá podle § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu 

hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů řízení, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši  1000, -  Kč (slovy 

jeden tisíc korun českých). Účastník řízení je povinen zaplatit náklady řízení do patnácti  dnů ode 

dne nabytí  právní moci tohoto rozhodnutí  na účet Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje 

se sídlem v Českých Budějovicích, č. 19-3425231/0710, vedený u ČNB pobočka České Budějovice, 

Lannova 1, 371 35 České Budějovice, variabilní symbol 64832911, konstantní symbol 558. 
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Odůvodnění: 

 

 

Dne 18.6.2020 obdržela KHS Jč kraje prostřednictvím informačního systému IS PiVo (Pitná voda) výsledek 

mikrobiologického rozboru ze dne 11.6.2020 z vodovodu Stachy, odebraného na odběrovém místě Stachy 

čp. 253, Základní škola. Vzorek pitné vody odebral na objednávku provozovatele vodovodu společnost 

LABTECH s.r.o.  

Výsledek rozboru nevyhověl vyhlášce 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 

č. 252/2004 Sb.) v ukazatelích Escherichia coli (>80 KTJ/100 ml; limit 0), koliformní bakterie 

(>80 KTJ/100 ml; limit 0) a počty kolonií při 36°C (> 300 KTJ/1ml; limit 40). 

 

Zákon č. 258/2000 Sb. v ustanovení § 2 odst. 2 definuje ohrožení veřejného zdraví jako stav, při kterém 

je obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, 

životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 

poškození zdraví. Míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek 

je pro pitnou vodu vyjádřena hygienickými limity stanovenými v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

 

Výše uvedené hodnoty zjištěné laboratorními rozbory vzorků vody z vodovodu Stachy ze dne 11.6.2020 tyto 

limity překračují významně. Používáním této vody jako pitné by mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví. 

Proto KHS Jč kraje rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. S výsledky rozboru byla 

společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. seznámena telefonicky ihned po jejich obdržení. 

 

Vzhledem k závažnosti mikrobiologické závady rozhodla KHS Jč kraje o vydání tohoto zákazu ještě 

před provedením opakovaného rozboru. 

 

Podle § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. prvním úkonem v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) části textu před 

středníkem, zákona č. 258/2000 Sb. je vydání rozhodnutí. 

 

Podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je provozovatel vodovodu povinen informovat příslušný 

orgán ochrany veřejného zdraví o odstranění závady a předložit důkaz o odstranění závady. Dodávka vody 

jako pitné může být obnovena teprve poté, když je závada odstraněna. Důkazem o odstranění závady bude 

protokol o rozboru pitné vody prokazující splnění limitů stanovených výše citovanou vyhláškou č. 252/2004 

Sb. v mikrobiologických ukazatelích a projednání provedených nápravných opatření. 

 

Správní orgán má povinnost uložit náklady řízení paušální částkou účastníku, který řízení vyvolal porušením 

své právní povinnosti, a to ve výši stanovené prováděcím právním předpisem, jímž je vyhláška č. 520/2005 

Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální 

částky nákladů řízení. Dle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je osoba dodávající vodu pro veřejnou potřebu 

povinna zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody definované v § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 

Sb. 

Vzhledem k výše uvedenému proto nezbylo než rozhodnout tak,  jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 
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Poučení : 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Ministerstvu zdravotnictví 

ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou KHS Jč kraje, u níž se odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 

nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 

k vyzvednutí. 

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze podle § 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, odvolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 

 

  

Ing. Irena Kolářová 

odborný rada 

oddělení HOK CB-CK 

              

 

Obdrží: AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko 

Na vědomí. Obec Stachy, Stachy 200, 384 73 Stachy 
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