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VZOR PROVOZNÍHO ŘÁDU pro provozovny: 
 

1. holičství, kadeřnictví 

2. manikúra 

3. pedikúra 

4. kosmetické služby 

5. masérské služby, regenerační a rekondiční služby 

6. služby, při nichž je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní  

      make-up, atd.) 

7.    služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo (solária apod.) 

  

PROVOZNÍ ŘÁD  

 

Provozní řád je zpracován v souladu s § 19, § 20, § 21, § 22, § 100  zákona č. 

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

v platném znění, a § 51, § 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, v platném znění. 

Z důvodu zajištění informovanosti zákazníků je nutno provozní řád vyvěsit 

v provozovně před zahájením činnosti na viditelném místě. 

 

Identifikace provozovny a provozovatele: 

 druh poskytované služby podle předmětu podnikání v živnostenském listě, obchodním 

rejstříku 

 adresa provozovny, provozní doba, telefon,  

 jméno a příjmení provozovatele u podnikajících fyzických osob, obchodní jméno  

            u právnických osob  

 sídlo u podnikajících fyzických osob, sídlo u právnické osoby  

 IČO  dle živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku 

 

Druh a rozsah poskytovaných služeb : 

Práci v provozovně vykonává pracovník s příslušným vzděláním, odbornou 

způsobilostí, znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví.  

Zdravotní průkaz pracovníka je uložen na provozovně. 

 charakteristika rozsahu a způsobu poskytovaných služeb  

Výkony porušující integritu kůže se neprovádí /provádí  – jaké 

 

Použití strojů, přístrojů a dalších zařízení v provozovně : 

 uvést značku a typ,  

 uvést přístroje s využitím pulzního světla včetně zásad k ochraně zdraví při práci  

v provozovně 

 při použití laserů uvést jejich třídu včetně zásad k ochraně zdraví při práci  

v provozovně 

 doložit prohlášení o shodě, návod k použití přístroje 

 

Kontraindikace (okolnost nebo stav vylučující některé postupy a výkony při poskytování 

služeb) : 

Uvede se u služeb, kde se používají speciální stroje, přístroje k péči o tělo – např. 

přístrojová lymfodrenáž, myostimulátor, laser a jiné - Služba bude poskytována pouze 
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zdravým a dospělým jedincům, eventuelně po konzultaci s lékařem (např. těhotenství). 

Poskytnutou službou nejsou sledovány terapeutické účinky, tedy léčení, terapie či 

uzdravení. 

V rámci výše uvedené poskytované služby nesmí být prováděny výkony na nemocné 

kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a 

rohovce. 

 

Zásady  osobní hygieny zaměstnanců : 

Osoba poskytující službu si myje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného 

mycího (případně dezinfekčního) prostředku v umyvadle určeném pro mytí rukou 

personálu před a po každém poskytnutí služby, po použití toalety, po manipulaci s odpady a 

při jiném znečištění. K osoušení rukou se používají osoušeče či ručníky pro jednorázové 

použití.  

Osoba poskytující službu nosí čistý pracovní oděv a obuv po celou provozní dobu. 

Provozovna se neopouští v pracovním oděvu a v pracovní obuvi. Osobní ochranné pracovní 

prostředky, které odpovídají prováděné pracovní činnosti, se používají pouze čisté a 

bezpečné pro zdraví osob.  

 

Lékárnička : 

 je vybavena dle charakteru poskytované služby a dále přípravky určenými k zástavě 

kapilárního krvácení, např…………,  

přípravky k dezinfekci drobných poranění - prostředky s antiseptickým a s virucidním 

účinkem, např……..  

Doba použitelnosti (exspirace) prostředků lékárničce nesmí být překročena. Pro každý 

zákrok musí být použito čistého vatového tamponu, který nelze opakovaně používat. 

 

Ochrana zdraví spotřebitele :  

 Oděv zákazníka je nutno při práci krýt čistou rouškou. Krk zákazníka je nutno 

obložit čistým ubrouskem nebo manžetou na jedno použití. Při všech úkonech musí být na 

každého zákazníka použity ručníky a ubrousky vyprané, vyžehlené nebo jednorázové. 

Podpěry pod hlavou musí být přikryty podložkou na jedno použití.  

Síťky a vazače používané k udržování účesu musí být z pracího materiálu  a musí 

být stále čisté. 

 Provozovna musí být vybavena dostatečným množstvím nástrojů a pracovních 

pomůcek tak, aby na každého zákazníka byly používány čisté. Pracovní pomůcky, které se  

těžko čistí a desinfikují, je zakázáno používat.  

Pro každého zákazníka se používají čistě umyté a vydesinfikované nástroje, event. 

sterilní dle charakteru poskytované služby.  

Pracovní pomůcky a nástroje, při jejichž použití dochází k porušení integrity kůže, 

musí být používány jen sterilní. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.  

 

Dezinfekce ploch, nástrojů, pomůcek :  

K dezinfekci se používají pouze schválené dezinfekční prostředky a to dle návodu k 

použití na etiketě výrobku. Z důvodu zabránění vzniku odolnosti mikroorganizmů vůči 

přípravku, event. alergizaci pracovníka, se dezinfekce  různými aktivními látkami střídají 

v intervalu ……..………… Dezinfekční prostředky nesmí mít prošlou dobu použitelnosti.  

Nástroje a pomůcky se po použití řádně mechanicky očistí, omyjí horkou vodou 

s přídavkem saponátu, vydezinfikují a opláchnou pitnou vodou. 

V případě znečištění biologickým materiálem se okamžitě překryjí plochy, předměty 

a nástroje kontaminované biologickým materiálem mulem nebo papírovou vatou 
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namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem (viz návod na etiketě 

výrobku). Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního 

prostředku. Nástroje se po dezinfekci prostředkem s virucidním účinkem (lze ponořit do 

připraveného dezinfekčního roztoku s virucidním účinkem) mechanicky očistí  horkou 

vodou s přídavkem saponátu, usuší, uloží do obalu a vysterilizují. 

Při náhodné kontaminaci pokožky zaměstnance nebo zákazníka biologickým 

materiálem musí být provedena dezinfekce kontaminovaného místa dezinfekčním 

prostředkem s virucidním účinkem (viry ničícím). 

 

Sterilizace :   

 neprovádí se/provádí se – kdo ji zajišťuje (smluvně – doložit smlouvu / vlastní 

přístroj)   

 vlastní sterilizátor – značka, kontrolní testy se provádějí (1 x ročně nebo po 200 

sterilizačních cyklech, kým je kontrola prováděna), vedení sterilizačního deníku, 

uchovávání chemických testů, doložit ověření funkčnosti sterilizátoru z laboratoře 

v případě vlastního přístroje, 

 jaké nástroje se sterilizují, jak jsou uloženy,  

 jak je zabezpečeno balení a transport sterilizovaného materiálu při smluvně zajištěné 

sterilizaci a dále v případě, že služba je poskytována mimo provozovnu, 

 skladování vysterilizovaného materiálu - uvést jak. 

 

Kosmetické přípravky : 

Je povoleno používat pouze kosmetické přípravky, které vyhovují právním předpisům na 

ochranu veřejného zdraví. 

 

Zásady běžné očisty pracovního místa a prostředí v provozovně : 

Po ukončení obsluhy každého zákazníka musí být pracovní místo řádně očištěno, 

použité nástroje a prádlo uloženo zvlášť od čistého, papírové ubrousky a vata uloženy do 

kryté nádoby na odpadky. Tato nádoba musí být denně vyprázdněna a dezinfikována.  

Vaničky, mísy a umývadla musí být po každém použití vymyty a dezinfikovány. 

Úklid a čistění provozovny se provádí vždy po znečistění, nejméně však jednou 

denně, na vlhko za použití účinných čistících prostředků, pokud bude použita i dezinfekce 

tak uvádět obecně. Pomůcky označené k hrubému úklidu jsou uloženy odděleně od 

pomůcek na čištění ploch a zařízení. 

 specifikovat četnost kompletního úklidu, např. 1x týdně s použitím dezinfekčního 

prostředku, jak často se bude malovat. 

 

Manipulace s tuhým komunálním odpadem a nebezpečnými odpady : 

 specifikace nebezpečného odpadu (např. ostré předměty, jehly), 

 popsat způsob nakládání s těmito odpady, způsob zajištění zneškodnění těchto odpadů a 

dále uvést časový interval odvozu odpadů. 

Ukládání tuhého komunálního odpadu musí být do kryté nádoby na odpadky, která 

se denně vyprazdňuje, dezinfikuje.  

Likvidace odpadů je zajištěna smluvně. 

 

Způsob zacházení s prádlem v provozovně : 

 Uložení čistého prádla: kde, úklid prostoru. 

 Dosušování prádla : kde 

 Ukládání použitého prádla: kde, v jakých obalech, omyvatelnost, dezinfekce, lze také 

používat obaly na jedno použití 
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 Praní prádla: kde  

 Transport čistého a použitého prádla: v jakých obalech, omyvatelnost, dezinfekce, lze 

také používat obaly na jedno použití 

 Oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu a obuvi  - kde. 

 

Je zamezeno vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí provozovny s výjimkou vodícího 

psa pro nevidomé osoby.  

V provozovně je zakázáno jíst, pít, kouřit (mimo prostory vyčleněné pouze pro personál).  

Předměty nesouvisející s výkonem práce nesmí být přechovávány v provozovně mimo 

vyhrazené místo. 

 

 

Datum zpracování. 

 

 

Provozní řád  zpracoval : jméno, příjmení, podpis, event. razítko 

 

 

 

 

 


