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S-  KHSUL  30099/2015 
 

Žádost o poskytnutí informace – vodní záchranná služba Kamencové jezero  
 

Dne 23. 7. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen KHS) žádost ze dne 23. 7. 2015 o poskytnutí informace na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákona) evidovanou pod č.j. KHSUL 30099/2015, kterou žadatel  požadoval poskytnutí 
informace - sdělení, zda má společnost CV RELAX a.s. případně nějaká jiná právnická osoba 
registraci pro záchrannou vodní službu provozovanou na Kamencovém jezeře, a to zasláním 
na jeho e-mailovou adresu.   
 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona bylo žadateli dne 28. 7. 2015 
sděleno, že jeho žádost byla posouzena s ohledem na ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona 
jako nedostatečná, neboť z jeho žádosti není zřejmé, zda žádá fyzická osoba nebo zda je 
žádáno jménem zastupitelstva města Chomutova nebo Republikové rady Strany zelených a 
pak jím uváděné údaje neodpovídají ustanovení § 14 odst. 2 zákona. Přesto bylo žadateli v 
rámci dobrých vztahů a spolupráce odpovězeno na jeho žádost a bylo mu sděleno, že dle 
ustanovení § 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, ochrana a podpora veřejného zdraví je 
souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a 
zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v 
souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných 
poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je 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. Z uvedeného vyplývá, že 
registrace pro záchranou vodní službu nespadá do kompetence krajské hygienické stanice. Dle 
zjištění povinného subjektu má provozovatel Kamencového jezera společnost CV – Relax a.s. 
tak jako každý jiný provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště dle ustanovení § 6c 
odst. 1 písm. f) za povinnost zpracovat provozní řád.  Ve schváleném provozním řádu ze dne 
4. 9. 2014 má uvedeno, že „provozovatel dbá o odborné školení zaměstnanců, pokud jde o 
základní hygienické a protiepidemické požadavky, záchranu tonoucích a poskytování první 
pomoci.“ Z tohoto pouze vyplývá, že provozovatel má vyškolené „plavčíky“.  
Pokud je na Kamencovém jezeře provozována vodní záchranná služba, spadá její registrace 
nejspíše pod Český červený kříž jako dobrovolnická organizace.  Přípis byl žadateli zaslán na 
jeho e-mailovou adresu dne 29. 7. 2015.  
 
 
 
Ústí nad Labem, dne 30. 7. 2015 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


