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Resumé 

V tejto semestrálnej práci sa budem podrobnejšie venovať predovšetkým zákonnej úprave 

právneho postavenia plavčíkov a potenciálnym právnym dôsledkom spojených s výkonom 

tohto povolania. Úzko s tým bude súvisieť aj stanovenie, z normatívnych predpisov 

vyplývajúcich, práv a povinností, ktoré výkon tejto profesie na území ČR obnáša.  
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1. Úvod 

Výkon plavčíckeho povolania je sám o sebe mimoriadne špecifický a jedinečný. Aj keď by sa 

mohlo návštevníkovi bazénu, kúpaliska ši aquaparku zdať, že „ten pán, ktorí dáva pozor 

a píska na ľudí“ je len obyčajným zamestnancom ničím sa neodlišujúcim od zvyšného 

personálu, nie je tomu tak. Plavčík je profesia, ktorá sa väčšine verejnosti javí ako pomerne 

nenáročná a nekvalifikovaná, čo bohužial svojimi výkonmi často dokazujú aj niektorí 

plavčíci. Pri rozbore náročnosti a samotnej náplne práce plavčíka treba brať ohľad na 

niekoľko špecifík. Výkon plavčíckeho povolania so sebou nesie množstvo rizík a značnú 

mieru zodpovednosti. Plavčík je osobou zodpovednou za zdravie a bezpečnosť návštevníkov, 

bezproblémový chod areálu, riešenie konfliktov atď. Pri tom všetkom musí dbať na to aby 

neohrozil seba ani iných a aby sa zabránilo škodám na majetku a újmam na zdraví. V dnešnej 

dobe navyše záujemca o toto povolanie musí absolvovať aj kvalifikačný kurz, ktorý ho bude 

oprávňovať k výkonu profesie. V rámci kurzu musí preukázať dostatočnú fyzickú zdatnosť, 

pohotovosť a znalosť predpisov a zásad poskytovania prvej pomoci. Jedná sa teda 

o povolanie, ktoré vyžaduje určitú mieru kvalifikácie, fyzickej zdatnosti, 

vedomostí, inteligencie a adaptability. Schopnosť v časovom strese vyhodnotiť situáciu 

a promptne a adekvátne reagovať je zárukou, že sa plavčík v krízových okamihoch zachová 

tak ako má a nezostane zaskočený a nečinný. Náplňou tejto semestrálnej práce budú právne 

aspekty plavčíctva v podmienkach ČR so zameraním na jeho prípadné právne dôsledky. 

Touto témou sa púšťame do pomerne neznámych vôd, keďže táto problematika sa  stáva 

predmetom záujmu odborníkov aj verejnosti len výnimočne. 



 

2. Jadro  

2.1 Definícia profesie 

Každý z nás má pomerne jasnú predstavu o tom, kto je to plavčík a čo je náplňou jeho práce. 

Oficiálne je pojem „Plavčík“ upravený v odvetvovej technickej norme TNV 940920. 

Plavčíkom sa podľa nej rozumie pracovník zodpovedný za prevenciu a bezpečnosť 

v príslušnom zariadení s platnou kvalifikáciou „Plavčík“ získanou na základe absolvovania 

kurzu v rozsahu minimálne 70/120 hodín v akreditovanom zariadení Ministerstva školstva, 

mládeže a telovýchovy Českej republiky, pričom povinné je preskúšanie najmenej jeden krát 

za 2 roky.
1
  

Okrem „Plavčíka“ pozná norma ešte dve kategórie záchranárov a to záchranára so 

záchranárskym minimom pre pracovníkov bazénov, kúpalísk a aquaparkov (ZM) 

a majstra plavčího (MP). Rozdiely týchto troch kategórií spočívajú predovšetkým v odlišnej 

dĺžke, náplni a celkovej náročnosti kvalifikačného kurzu. 

2.2 Zákonná úprava 

Prevádzka kúpalísk, bazénov, aquaparkov a ďalších podobných zariadení je v českom 

právnom systéme upravená pomerne rozsiahlo a aj vďaka dozoru Európskej únie sa jedná 

o úpravu podrobnú a kvalitnú. Česká odborná verejnosť však už dlhšiu dobu poukazuje na 

početné nedostatky. Základným predpisom upravujúcim prevádzku kúpalísk a ďalších 

podobných zariadení je Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 

předpisů (především zákona č. 151/2011 Sb.. Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických 

a právnických osôb v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia a sústavu orgánov ochrany 

verejného zdravia, ich pôsobnosť a právomoc. Stanovuje tiež hygienické požiadavky na 

kúpaliská vo voľnej prírode, umelé kúpaliská, bazény a sauny a povinnosti ich 

prevádzkovateľov. Podrobnosti sú konkretizované v prevádzacej vyhláške č.238/2011 Sb. 

                                                           
1
 TNV 940920 



Dôležitým je taktiež Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

spolu s jeho prevádzacou vyhláškou č. 155/2011 Sb.o profilech povrchových vod využívaných ke 

koupání. 

Právo Európskej únie sa problematike venuje napríklad v Směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 

76/160/EHS. 

Plavčík je v konečnom dôsledku taktiež len zamestnancom a preto aj naňho spadajú zásady 

Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Táto problematika spadá pod významný 

právny predpis a to Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy.  

V prípade závažných pochybení a pri podozrení zo spáchania trestného činu je v týchto 

prípadoch právne relevantný aj zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Môže sa typicky jednať 

o prípady ublíženia na zdraví, zabitia, krádeže, sprenevery a podobne. Menej vážne delikty 

(priestupky) sa budú riešiť v správnom řízení.  

Bežne používanou je aj národná odvetvová technická norma TNV 940920, tá sa obsahovo 

zameriava na technické aspekty bezpečnej prevádzky kúpalísk a má najmä praktickú funkciu. 

Na rozdiel od vyššie uvedených predpisov však nie sú odvetvové technické normy obecne 

záväzné. Ich záväznosť však môže vyplývať z iných predpisov vyššej právnej sily (vyhlášky 

ministerstiev, zákony), v ktorých je norma výslovne spomenutá a je prikázané sa ňou riadiť. 

V tomto prípade je možné v prípade nedodržania normy vyvodiť voči prevádzkovateľovi 

zariadenia právne dôsledky.   

Pre úplnosť pripájam ešte niekoľko predpisov majúcich význam pri prevádzke kúpalísk 

a rekreačných zariadení podobného zamerania: 

Zák. 183/2006 Sb.– Zák. o územním plánování a stavebním řádu – 

Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(Zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008 

Sb, Zák. 379/2009 Sb.) 

Zák. 100/2001 Sb. – Zák. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů (93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 216/2007 Sb. Zák. 

436/2009Sb, Usnesení Poslanecké sněmovny 437/2009 Sb., úplné znění Zák. 

49/2010 Sb ) 

Zák. 20/1966 Sb.– Zák. péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů 

Vyhl. 135/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, 



sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 

ploch– ve znění Vyhl. 292/2006 Sb. 

Zák. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

Zák. 214/2006 Sb., 130/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 

2.3. Právne postavenie plavčíka, práva a povinnosti 

Plavčík je z pohľadu zákonníka práce zamestnancom prevádzkovateľa zariadenia, v ktorom 

vykonáva svoju prácu. Najväčší výčet jeho práv a povinností preto vychádza práve z tohto 

pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa zakladá pri podpise pracovnej zmluvy. V závislosti od 

toho aký typ pracovnej zmluvy, resp. aký typ pracovného pomeru, vznikne medzi 

zamestnancom (plavčíkom) a zamestnávateľom (prevádzkovateľom) sa taxatívnym 

(úplným a nerozšíriteľným) výčtom určia jeho práva a povinnosti. Či už sa bude jednať 

o Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o brigádnickej práci študenta, Hlavný pracovný pomer 

(HPP) ,vedľajší pracovný pomer (čiastočný úväzok) a prípadne živnostenský list. 

Pracovná zmluva je inštitútom, z ktorého implicitne vyplývajú povinnosti pre obe zmluvné 

strany. Bez ohľadu na ďalšie špecifiká a upresnenia má  zamestnávateľ povinnosť: 

a) prideľovať prácu zamestnancovi (plavčíkovi) 

b) platiť za ňu mzdu 

c) utvárať podmienky na plnenie pracovného pomeru 

Na druhú stranu zamestnanec (plavčík) je povinný vykonávať prácu osobne v určenom 

pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

Ďalšie povinnosti vyplývajú zo zásad BOZP obsiahnutých predovšetkým v časti piatej 

Zákonníka práce
2
 , zamestnávateľ je podľa neho: 

a) povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s ohľadom na riziká možného 

ohrozenia zdravia, ktoré sa týkajú výkonu práce 

b) povinnosť zamestnávateľa zaisťovať BOZP sa vzťahujú na všetky fyzické osoby 

zdržujúce sa s jeho vedomým na pracovisku (teda aj na návštevníkov/klientov) 
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systém]. Atlas Consulting [cit. 26.11.2012]. 

 



c) hradiť náklady spojené so zaisťovaním BOZP, tieto náklady nesmú byť ďalej 

prenášané na zamestnanca priamo či nepriamo 

d) vytvárať bezpečné a zdravie neohrozujúce pracovné podmienky vhodnou organizáciou 

BOZP a prijímaním opatrení k predchádzaniu rizikám (prevencia rizík
3
) 

e) sústavne vyhľadávať a vyhodnocovať riziká, prijímať opatrení k ich 

odstráneniu. Pravidelne kontrolovať úroveň BOZP, stav pracovných prostriedkov 

a vybavení pracovísk. Pokiaľ nie je možné riziko odstrániť, je zamestnávateľ povinný 

ho vyhodnotiť a prijať opatrenia k ich pôsobeniu, aby ohrozenie bezpečnosti a zdravia 

zamestnancov bolo minimalizované. O vyhodnocovaní rizík vedie zamestnávateľ 

dokumentáciu. 

Vo vzťahu k zamestnancom je zamestnávateľ povinný: 

a) nedovoliť zamestnancom vykonávať zakázané práce (týka sa to aj prípadov ak nemajú 

zamestnanci potrebnú kvalifikáciu) 

b) zaistiť zamestnancom vstupné a preventívne prehliadky, prípadne poskytnutie prvej 

pomoci 

c) nepoužívať takého spôsobu odmeňovania práce, ktoré by viedlo k zvýšenému 

nebezpečenstvu újmy na zdraví 

d) zaistiť dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku 

V oblasti zákonníku práce a BOZP však má početné povinnosti aj zamestnanec, ide 

predovšetkým o povinnosť: 

a) dbať podľa svojich možností o svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť fyzických osôb, 

ktorých sa bezprostredne dotýka jeho jednanie (pri práci plavčíka ide o priam kľúčové 

ustanovenie) 

b) účastniť sa školení zaisťovaných zamestnávateľom zameraných na BOZP vrátane 

overenia svojich znalostí  

c) podrobiť sa pracovne lekárskym prehliadkam a vyšetreniam 

d) dodržovať právne a ostatné predpisy a pokyny zamestnávateľa k zaisteniu BOZP, 

s ktorými bol riadne oboznámený, riadiť sa zásadami bezpečného správania na 

pracovisku 

e) dodržiavať stanovené pracovné a technologické postupy, používať pracovné 

prostriedky a ochranné zariadenia 
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f) nepožívať alkoholické nápoje a návykové látky a pod ich vplyvom nevstupovať na 

pracovisko. 

g) oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady na pracovisku s vplyvom na 

BOZP a podieľať sa na ich odstránení (taktiež významné pre plavčícku prax) 

h) bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému pracovný úraz svoj alebo iného 

zamestnanca a spolupracovať pri objasnení jeho príčin 

Zákonník práce v časti venovanej práve BOZP obsahuje jednu legislatívnu zvláštnosť, či skôr 

výnimku. Celý právny systém je postavený na zásade ignoratia legis neminen excusat, 

čiže „neznalosť práva neospravedlňuje“. To však naplatí pri BOZP! Povinnosťou 

zamestnávateľa je zamestnanca v oblasti BOZP preškoliť. V prípade krízovej udalosti sa 

preveruje či bol zamestnanec riadne oboznámený a podľa toho sa určuje kto bude za udalosť 

zodpovedný. 

Na koniec treba spomenúť, že plavčík je povinný, rovnako ako návštevníci, dodržiavať 

provozní a návštevní řád, ktorých vypracovanie má na starosti prevádzkovateľ. 

2.4 Právne dôsledky výkonu plavčíckeho povolania 

 

Z ustanovení uvedených v predchádzajúcej podkapitole je zrejmé, že plavčík má ako 

zamestnanec celú radu povinností, ktorých nedodržanie môže viesť k určitým formám 

represie a právneho postihu. Je jasné, že plavčík nemôže niesť zodpovednosť za celú 

prevádzku zariadenia, avšak môže byť na neho prenesená zodpovednosť na určitých úsekoch 

prevádzky, prípadne môže byť poverený výkonom určených pracovných úloh, za ktorých 

korektné a bezpečné splnenie bude zodpovedať.. V praxi sa najbežnejšie jedná o nedodržanie 

hygienických či Vo väčšine prípadov nesie za nedostatky prevádzky zodpovednosť 

zamestnávateľ technických noriem, nedodržanie zásad BOZP, nepovolené stavebné 

úpravy, nepovolené prevádzkovanie atrakcií, nedostatky v pracovnoprávnych vzťahoch 

(kontrolovaných Inšpektorátom práce) a ďalšie pochybenia. Kontrolu na týchto úsekoch 

vykonávajú špecializované správne orgány, ukladajúce v prípade zistenia pochybení pokuty. 

Jedná sa zväčša o správne delikty (priestupky), riešené v priestupkovom řízení. Okrem 

pokút však môžu tieto úrady uložiť dočasné prerušenie prevádzky, v prípade, že zistené 

nedostatky vážne ohrozujú bezpečnú prevádzku zariadenia. Tento zákaz trvá až do 

odstránenia nedostatkov a vykonania kontroly. Z pohľadu prevádzkovateľa sa jedná 



o ekonomické sankcie, keďže kvôli nim prichádza o finančné prostriedky (vstupné) a dobrú 

povesť medzi návštevníkmi. V určitých prípadoch môže byť pokuta uložená aj priamo 

plavčíkovi, ale o konkrétnych prípadoch som nenašiel informácie. Predpokladám však, že by 

prípadné pokuty spočívali v nedodržaní jeho povinností vyplývajúcich zo zásad BOZP. sú 

upravené v Správnom řáde
4
 a v zákone č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Na poli trestného práva sa však plavčík ocitá v úplne inej pozícií. Neberie sa ohľad na jeho 

pracovnoprávne postavenie ako zamestnanca, ale je vnímaný ako fyzická osoba, ktorá sa 

dopustila resp. je podozrivá zo spáchania trestného činu. Pri týchto situáciách je v konečnom 

dôsledku druhoradé, či k porušeniu zákona došlo pri výkone povolania alebo nie. Táto otázka 

sa stane podstatnou až v rámci trestného řízení. V prípade trestnoprávneho previnenia sa 

vyšetrovaniu a následnému súdnemu procesu venujú orgány činné v trestnom konaní (polícia 

ČR, prokuratúra) a obvinený by mal byť zastupovaný advokátom. Trestné činy sú 

vymenované v Trestnom zákoníku
5

. Trestné řízení spadá do sféry verejného práva, čo 

znamená, že strany sporu sú v nerovnom postavení.  

Plavčík sa však môže stať stranou sporu aj v řízení občianskoprávnom (civilnom). Táto 

situácia môže nastať v prípade, že ho niekto zažaluje. Plavčík sa tak stane žalovaným 

a nespokojný návštevník žalobcom. V tomto type konania sú si obe strany rovné a svoje 

tvrdenia vrátane nárokov musia dokázať a obhájiť pred súdom. Kľúčovým právnym 

predpisom pre civilný proces je Občanský soudní řád
6
.  

Pre zhrnutie uvediem konkrétne postihy, pri konkrétnych druhoch řízení: 

a) priestupkové řízení  – uloženie pokuty do výšky 5000 Kč 

b) blokové řízení – uloženie pokuty do výšky 1000 Kč 

c) príkazného řízení – uloženie pokuty do 4000 Kč alebo napomenutie 

d) správne řízení: vydanie rozhodnutia o právach a povinnostiach, v rámci rozhodnutia 

môže súd uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 50000 Kč, predbežné opatrenie alebo 

vykázanie z miesta konania úkonu. 

                                                           

4  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. In: CODEXIS [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 

26.11.2012]. 

5  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právny informačný 

systém]. Atlas Consulting [cit. 26.11.2012]. 

6 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. In: CODEXIS [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 

26.11.2012]. 



e) trestné řízení: uloženie trestu
7
 

f) občianske súdne řízení: záleží od žalobného nároku, súd nariadi splnenie 

rozhodnutia(náhrada škody, náhrada nemajetkovej újmy, navrátenie do pôdovného 

stavu,...)  

2.5 Opravné prostriedky 

Pri všetkých typoch právneho řízení má účastník možnosť podať opravný prostriedok a tak 

zvrátiť alebo zmeniť rozhodnutie súdu či správneho orgánu. Opravný prostriedok je 

formalizovaný úkon účastníka řízení, ktorý smeruje proti konkrétnemu rozhodnutiu vydaného 

orgánom, ktorý v danom řízení rozhoduje (napríklad súdom alebo úradom), a ktorého 

zmyslom je docieliť opravy tohto rozhodnutia podľa predstáv účastníka. O opravnom 

prostriedku najčastejšie rozhoduje orgán nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
8
 Delia 

sa na riadne a mimoriadne. Typy použiteľných opravných prostriedkov opäť závisia od 

druhu řízení, v rámci, ktorého bola vec prejednávaná. Uvediem preto prehľadný zoznam 

opravných prostriedkov: 

a) v správnom řízení: 

a.1. riadne: 

a.1.1. odvolanie 

a.1.2. rozklad 

a.1.3. odpor 

a.2. mimoriadne: 

a.2.1. obnova řízení 

a.2.2. prezkumné řízení 

b) v trestnom řízení: 

b.1. riadne: 

b.1.1. odpor 

b.1.2. sťažnosť 

b.1.3. odvolanie 

b.2. mimoriadne: 

b.2.1. dovolanie 

b.2.2. sťažnosť pre porušenie zákona 

b.2.3. obnova řízení 

c) v občianskoprávnom řízení: 

c.1. riadne: 

c.1.1. odvolanie 

c.1.2. odpor 

                                                           
7
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informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 26.11.2012]. 
8
 HENDRYCH, Dušan, a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 861 s. ISBN 80-

77179-442-2. Kapitola XVIII 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8077179442
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8077179442


c.1.3. námietky 

c.2. mimoriadne: 

c.2.1. dovolanie 

c.2.2. žaloba pre zmätočnosť 

c.2.3. žaloba na obnovu řízení 

3. Záver 

Problematika právneho postavenia plavčíka, ako sme zistili, nie je presne a detailne upravená 

v žiadnom predpise českého právneho systému. Jeho práva a povinnosti sa preto dajú odvodiť 

len zo známych pracovnoprávnych predpisov a vyhlášok týkajúcich sa prevádzky kúpalísk. 

Plavčík je v postavení zamestnanca povinný plniť si svoje zmluvne stanovené pracovné 

povinnosti, rovnako ako jeho zamestnávateľ. V prípade pochybení majúcich za následok 

právny postih sa potom určí, kto je za ne zodpovedný, prípadne v akej miere. Spory 

vznikajúce v tomto prostredí sú riešené individuálne a v systéme súdnych rozhodnutí na ne 

neexistujú precedensy. Výnimkou môže byť mediálne známy prípad plavčíka Jaroslava 

Kučeru, ktorému okresný súd v Sokolove určil podmienečný trest odňatia slobody a náhradu 

bolestného vo výške 189600 Kč. Spor ešte nie je ukončený, nakoľko sa pán Kučera odvolal, 

ale verím tomu, že bude mať vplyv pri riešení podobných prípadov. Práca plavčíka má 

množstvo špecifík a prináša so sebou veľa nepredvídateľných situácií. Je preto dôležité mať 

na pamäti vždy si zachovať chladnú hlavu a rozvahu, nekonať unáhlene a v návale emócií, 

nepodľahnúť panike a nenechať sa vyprovokovať k nerozvážnosti. Bohužiaľ, v praxi 

dochádza pomerne často k nedodržaniu týchto zásad čo má v konečnom dôsledku rôzne 

následky, často zasahujúce aj do sféry práva a právnych konsekvencií.  
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