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Kontrola požadavků na zajištění vody z individuálních zdrojů pro 
potřeby zaměstnanců 

 
 
V Moravskoslezském kraji je provozována řada výrobních subjektů, které využívají jako 
zdroj pitné vody pro zaměstnance nebo jako zdroj vody pro osobní hygienu zaměstnanců 
individuální zdroj vody (studnu). KHS Ostrava si stanovila úkol s cílem zmapovat tyto 
subjekty a dále ověřit, zda tyto subjekty splňují požadavky stanovené právními předpisy pro 
používání individuálního zdroje vody. 

Výsledkem tohoto úkolu byla aktualizace údajů potřebných jako podklad pro další výkon 
státního zdravotního dozoru a zajištění souladu provozování individuálních zdrojů pitné vody 
a kvality vody teplé používané pro koupání zaměstnanců s požadavky aktuálně platné 
legislativy. 

Ke dni 23.12.2014 bylo v MS kraji celkově evidováno 70 studní využívaných pro potřeby 
zaměstnanců. 
 

Okres Počet 
Bruntál 21 
Frýdek-Místek 6 
Karviná 1 
Nový Jičín 12 
Opava 30 
Celkem 70 

 
Hodnocení a závěry 
V rámci MS kraje je nejvíce komerčních studní využívaných subjekty evidováno na Opavsku 
a dále na Bruntálsku. V okrese Ostrava není využíván žádný individuální zdroj vody. 

V rámci tohoto úkolu bylo provedeno 53 kontrol. Bylo zjištěno celkem 19 nedostatků, za něž 
bylo uděleno 7 pokut v celkové výši 33 000,- Kč. Jako součást úkolu bylo provedeno 13 
odběrů vzorků k laboratornímu rozboru, z toho 5 vzorků pitné vody a 8 vzorků teplé vody 
užívané pro koupání zaměstnanců. Mezi nedostatky se opakovaně objevovaly nevyhovující 
výsledky provedených rozborů a dále neprovádění stanovených rozborů vody. 
 

 Opava Bruntál Nový Jičín Karviná Frýdek-Místek Suma 
Počet provedených 
kontrol 24 13 11 1 4 53 

Počet nedostatků 9 4 4 0 2 19 
Počet pokut 3 0 2 0 2 7 
Celková suma pokut v 
Kč 14 000 0 6 000 0 13 000 33 000 

Počet odběrů 2 5 3 1 2 13 

 
Zatímco v případě pitné vody nebyly zjištěny zásadní závady, vážným nedostatkem bylo 
zjištění, že kvalitě teplé vody není řadou provozovatelů věnována dostatečná pozornost, příp. 
není kvalita vůbec sledována. 
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Celkově lze hodnotit tento úkol jako přínosný, zejména z důvodu ujasnění legislativních 
požadavků kladených na výrobní subjekty a dále z důvodu objektivizace současného stavu 
zásobování vodou z individuálních zdrojů pro potřeby zaměstnanců v našem regionu. 

 

 


