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ÚVOD 
 

Předkládaný materiál podává základní souhrnnou informaci o činnosti jednotlivých odborů na 
úsecích zdravotní politiky, státního zdravotního dozoru v oblastech dozoru nad pitnou vodou 
a rekreačními vodami, nad ubytovacími a jinými službami, nad pracovním prostředím ve 
výrobních závodech a provozovnách, nad hlukem v pracovním i mimopracovním prostředí, 
nad hygienickou úrovní stravovacích služeb ve veřejném sektoru stravování a v zařízeních pro 
děti a mladistvé, nad předměty běžného užívání. Zabývá se i státním zdravotním dozorem ve 
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a opatřeními proti vzniku a šíření 
infekčních nemocí. Důležitým sektorem činnosti KHS je i oblast vydávání stanovisek pro jiné 
správní úřady.  

Nedílnou součástí výkonu státního zdravotního dozoru je i objektivizace kontrolních zjištění 
pomocí laboratorních vyšetření. KHS v tomto ohledu úzce spolupracuje se Zdravotním 
ústavem se sídlem v Ústí nad Labem.  

Materiál shrnuje i další aktivity pracovníků KHS Středočeského kraje v oblasti šetření nemocí 
z povolání, kategorizace prací, drogové epidemiologie, odběrů vzorků na laboratorní 
vyšetřování, šetření podnětů občanů, a sankční činnosti. Zabývá se i podílem zaměstnanců na 
plnění úkolů hlavního hygienika a regionálních úkolů včetně vlastní připravenosti na 
mimořádné situace a zapojení do struktury Integrovaného záchranného systému ČR. V roce 
2014 nejvíce prověřily schopnost KHS plnit své úkoly především v souvislosti se zajištěním 
protiepidemických opatření před zavlečením vysoce nakažlivého onemocnění Ebola, které se 
v tomto roce šířilo v zemích západní Afriky. 

Je třeba konstatovat, že s úkoly, plynoucími pro zdejší správní úřad ze zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon 
o ochraně veřejného zdraví“ nebo „zákon č. 258/2000 Sb.“), se KHS Středočeského kraje 
v roce 2014 vyrovnala úspěšně. 

 
 
MUDr. Michaela Krchová 
zastupující ředitelka   
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1 KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále též „KHS 
Středočeského kraje“) je správním úřadem zřízeným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví. Působnost orgánu ochrany veřejného zdraví (dále též „OOVZ“) dle 
citovaného zákona vykonává na území Středočeského kraje, tj. pro okresy Benešov, Beroun, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, 
Příbram a Rakovník (viz obr. č. 1). 

 

Obrázek č. 1: Rozmístění územních pracovišť KHS ve Středočeském kraji 

 
KHS Středočeského kraje jako subjekt práva veřejného je organizační složkou státu. Funkci 
jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále též „MZ ČR“), které je současně 
jejím nadřízeným orgánem. 

V čele KHS stojí ředitel jmenovaný ministrem zdravotnictví na návrh Hlavního hygienika 
České republiky. Řediteli jsou organizačně přímo podřízeni náměstci pro odbornou činnost, 
pro správní činnost a pro ekonomicko-provozní činnost. Ředitele v době jeho nepřítomnosti 
zastupuje ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Dne 1.7.2015 se KHS stala dle 
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zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, služebním úřadem. Bližší informace o organizační 
struktuře podává příloha č. 1. 

Ze statistických údajů platných k 31. 12. 2014 plyne, že Středočeský kraj je největším krajem 
v České republice a to jak počtem okresů (12), tak počtem obyvatel (1 315 299). 

Z hlediska územní působnosti se KHS člení na pracoviště v sídle, spravující území okresů 
Praha-východ a Praha-západ, a 10 územních pracovišť. KHS má sídlo v Praze 2, Dittrichova 
329/17. Svá územní pracoviště má KHS ve městech Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, 
Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami a Rakovníku a s těmito 
pracovišti tvoří jednotný funkční organizační a ekonomický celek.  

 

 

1.1 PLNĚNÍ KONTROLNÍHO PLÁNU  
Stoprocentní plnění kontrolního plánu není dle příslušné metodiky závazným ukazatelem. 
Všechny celostátní i krajské priority v oblasti všech odborů byly splněny v předpokládaném 
rozsahu. 

Frekvence kontrol v jednotlivých typech zařízení, uváděných v kontrolních plánech, byla 
prováděna s ohledem na rizika plynoucí z jejich činností, popřípadě rizika pro cílový segment 
veřejnosti. Například kontroly ubytoven probíhaly zejména tam, kde byly ubytovány sociálně 
slabé osoby, kde byly opakovaně řešeny problémy s pořádkem včetně výskytu hmyzu. Tato 
problematika v posledních měsících narůstá a stává se palčivým problémem.  

 

Tabulka č. 1: Plnění kontrolního plánu v roce 2014 

Odbor KHS Plnění 
kontrolního 
plánu v % 

Odbor KHS Plnění 
kontrolního 
plánu v % 

Hygiena obecná a komunální 112 Epidemiologie 133 

Hygiena dětí a mladistvých 116 Hygiena práce 114 

Hygiena předmětů běžného 
užívání 

133 Hygiena výživy 103 

Celkem  

 

 

1.2 ULOŽENÉ SANKCE 
V roce 2014 bylo celkem uloženo 502 sankcí v celkové hodnotě 1 863 600 Kč, z toho byla 
37x vystavena bloková pokuta v souhrnu ve výši 34 600 Kč. 
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Tabulka č. 2: Přehled udělených sankcí v roce 2014 

Odbor KHS Počet 
sankcí Částka 

Hygiena obecná a komunální   46   336 000,- 

Hygiena práce     6   210 000,- 

Hygiena výživy 420 1 204 600,- 

Hygiena předmětů běžného 
užívání 

  12     58 000,- 

Hygiena dětí a mladistvých   17     51 000,- 

Epidemiologie      1       4 000,- 

Celkem 502 1 863 600,- 

 

Nejčastěji byly uloženy sankce za: 

- nevyhovující kvalitu vody,  
- neplnění povinnosti předkládat laboratorní rozbory v rozsahu a četnosti stanové 

vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
- neplnění jakosti vody ke koupání,  
- neplnění četnosti provádění rozborů koupacích vod,  
- neplnění povinnosti předložení provozního řádu ke schválení,  
- nevyhovující ubytovací podmínky,  
- provozování hudebních produkcí, které překročily hygienické limity hluku,  
- hluk z provozu VZT zařízení,  
- neplnění hygienických limitů vibrací z provozu komunikací, 
- nedodržení hygienických limitů mikroklimatických podmínek na pracovišti, 
- nezajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance, 
- uvádění biocidního přípravku na trh v rozporu s ustanovením § 35 a § 20 odst. 1 zákona 

č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- nedostatky v hygienicko-epidemiologickém režimu v ordinacích, 
- nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., zvláštními 

právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropského společenství v zařízeních 
společného stravování a ve školských stravovacích zařízeních, 

- uvedení výrobků na trh bez vyhovujícího označení, 
- uvedení nebezpečných hraček a bez nabývacích dokladů na trh. 
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1.3 ŘEŠENÉ PODNĚTY A OZNÁMENÍ 
Tabulka č. 3: Přehled podnětů a oznámení přijatých v roce 2014 

Odbor KHS 
Počet podnětů Spolupráce 

s jinými orgány 
při řešení podnětu celkem oprávněné a 

částeč. uz. 
předaní podnětu jiným 
dozorovým orgánům 

Hygiena obecná 
a komunální 

150 38 34 11 

Hygiena práce 67 23 7 8 

Hygiena výživy 302 98 95 18 

Hygiena 
předmětů 
běžného užívání 

34 7 11 0 

Hygiena dětí a 
mladistvých 

45 11 5 7 

Epidemiologie 16 6 3 2 

Celkem 614 183 155 46 

 
 

1.4 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
V roce 2014 byla navázána spolupráce s profesorem Wojciech WASOWICZ 
Head, Department of Toxicology and Carcinogenesis Institute of Occupational Medicine,  
Lodz; POLAND, který je zároveň President of Polish Toxicological Society. Spolupráce se 
týká odběru biologického materiálu (moč a krev) zaměstnancům pracujících na pracovištích 
s rizikem rtuti. Tento biologický materiál bude využit k výzkumným účelům v oblasti 
molekulární biologie.  
 

Tabulka č. 4: Mezinárodní spolupráce KHS za rok 2014 

  Forma spolupráce (projekt, 
přeshraniční spolupráce apod.) 

Zapojení KHS, konkrétní činnosti 

Hygiena 
práce 
  

Členství v pracovní skupině EU - 
Network Hazardous Substances and 
OSH Legislation. 

Ing. Alice Klingerová, spolupráce při 
řešení problematiky limitů chemických 
látek a prachu v pracovním prostřední  

Spolupráce s profesorem Wojciech 
WASOWICZ Head, Department of 
Toxicology and Carcinogenesis 
Institute of Occupational 
Medicine,Lodz; POLAND, který je 
zároveň President of Polish 
Toxicological Society.  

Spolupráce se týká odběru biologického 
materiálu (moč a krev) zaměstnancům 
pracujících na pracovištích s rizikem 
rtuti. Tento biologický materiál bude 
využit k výzkumným účelům v oblasti 
molekulární biologie.  
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1.5 ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Za rok 2014 bylo podáno celkem 34 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na základě těchto 
žádostí byla poskytnuta informace v 33 případech, viz tabulka níže.   

 

Tabulka č. 5: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 

Obor Počet 
žádostí 
celkem 

z toho Počet 
podaných 
stížností 

vyřízeno 
dle dostup-
ných údajů 

odloženo částečně 
odmítnuto 

odmít-
nuto 

Hygiena obecná a 
komunální 

17 17 0 0 0 0 

Hygiena práce 7 7 0 0 0 0 

Hygiena výživy 1 1 0 0 0 0 

Hygiena předmětů 
běžného užívání 

0 0 0 0 0 0 

Hygiena dětí a 
mladistvých 

6 5 1 0 0 0 

Epidemiologie 3 3 0 0 0 0 

Podpora zdraví 0 0 0 0 0 0 

Celkem 34 33 1 0 0 0 

Pozn.: Žádost byla odložena dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., neboť žadatel ve lhůtě 
nezaplatil úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
 

 

1.6 KOMUNIKACE S MÉDII 
Poskytování informací médiím je upraveno vnitřním předpisem organizace. Dle charakteru, 
rozsahu a okolnosti poskytnutí požadované informace komunikují s médii ředitel a vedoucí 
zaměstnanci.  

Komunikace s médii spočívala v řadě sdělení pro místní periodika, celostátní noviny 
a internetová zpravodajství,  pro rozhlasová a televizní vysílání. Probíhala jednak telefonicky, 
osobně, nebo písemně pomocí elektronické pošty. Velice dobrá spolupráce probíhá také 
s Krajským úřadem Středočeského kraje, který pro publikaci článků využívá své komunikační 
kanály a při mimořádných událostech aktivuje krizovou linku pro občany. 

Na webových stránkách KHS jsou pravidelně uveřejňovány tiskové zprávy nejen o aktuální 
epidemiologické situaci, aktivně jsou využívány tematické bannery (Ebola, Chřipka, Koupací 
vody apod.).  
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Tabulka č. 6: Medializace činnosti KHS v roce 2014 

Odbor Téma Druh média Počet 
Ředitelství - VNN internetové 

zpravodajství kraje 
2 

- žloutenka v Čelákovicích Česká televize 1 
- akce pro veřejnost regionální deníky 2 
- Středočeské setkání odborníků a 

zástupců municipalit na téma 
zdraví obyvatel kraje 

časopis Hygiena, 
regionální televize 

2 

- Mise potravinového a 
veterinárního úřadu Evropské 
komise. Připravenost na krizové 
situace v bezpečnosti potravin a 
krmiv z pohledu KHS StčK 

časopis Hygiena 1 

Úsek odborných činností   
Hygiena obecná a 
komunální 

- informace o kvalitě koupacích 
vod v kraji 

 ČTK a regionální 
rádia 

16 

- výskyt těžkých kovů v KH Kutnohorsko 1 
- hluk Rakovnický deník 1 

Hygiena výživy a 
předmětů běžného 
užívání 

- aktuální témata oboru hygiena 
výživy 

Region Střední Čechy 1 

- kontrola potravin Česká televize 1 
- nebezpečné výrobky MF Dnes, region. TV 5 

Hygiena práce  - -  0 
Hygiena dětí a 
mladistvých 
  
  
  
  
  

- dětské tábory okres Benešov  Česká televize 2 
- zotavovací akce v okr. Rakovník TV Barandov, region. 

deník 
2 

Hygiena ve školních a předškolních 
zařízeních - stav toalet ve školských 
zařízeních ve Středočeském kraji 

Denik.cz 1 

"V rámci zateplení a výměny oken se 
mateřská škola na kutnohorském 
sídlišti zbavila i azbestové zátěže" 

obzory Kutnohorska - 
internetové zprávy 

1 

Epidemiologie 
  
  
  

- chřipka regionální deníky 2 
- klíšťová encefalitis regionální deníky  1 
- VHA Česká TV 1 
- chřipka Český rozhlas 1 

Celkem     44 

  

http://www.denik.cz/
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2 KHS – ÚSEK ŘEDITELSTVÍ  
 

2.1 OBLAST PODPORY ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKY 
 Popis činnosti 2.1.1

Podle doporučení hlavního hygienika ČR  pro činnosti krajských hygienických stanic 
a  zákona č. 258/2000 Sb., § 82 se pracoviště zdravotní politiky zabývá: 

- implementací programů podpory zdraví, iniciací, koncipováním a jejich prosazování 
v souladu s prioritami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví (spolupracuje se 
správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky daného regionu), 

- kontrolou a řízením místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví (spolupráce 
s odborem školství, odborem sociálních věcí a odborem zdravotnictví Krajského úřadu 
Středočeského kraje; metodické vedení a spolupráce v podpoře zdraví s vládními 
a nevládními organizacemi,  subjekty samosprávy a dalšími subjekty v regionu; 
zpracování odborných posudků dotačních programů; spolupráce s řešiteli projektů), 

- výchovou ke zdraví, poradenstvím a vzděláváním (spolupráce na projektech primární 
prevence a podpory zdraví; odborné zajištění  kampaní  a dalších zdravotně výchovných 
akcí; metodická a edukační pomoc subjektům při realizaci programů podpory zdraví; 
vlastní přednášková činnost dle požadavku spolupracujících subjektů; organizuje 
odborné semináře, konference a workshopy), 

- monitorováním zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva (interpretace 
a medializace výstupů z celostátního, regionálních i místních monitoringů a jejich 
využití  v rámci regionální zdravotní politiky; spolupráce se zdravými městy). 

 

 Programy ochrany a podpory zdraví (spolupráce na projektech) 2.1.2
1) Celorepublikové projekty 

KHS Středočeského kraje spolupracovala při propagaci a organizačním zajištění 
celorepublikových projektů podpory zdraví v regionu: 

„Hrou proti AIDS“ 

Hlavním cílem interaktivního projektu je zvýšení znalostí mladé generace o ochraně před 
infekcí HIV/AIDS a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi. KHS Středočeského kraje 
zajišťovala koordinaci peer programu ve vybraných školských zařízeních v regionu 
a v případě personální potřeby pracovnice odborně participovaly na jeho realizaci.  

Na několikadenních akcích bylo v průběhu roku 2014 v problematice HIV/AIDS edukováno 
celkem 550 žáků ze Středočeského kraje. 
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2) Komunitní projekty 

KHS Středočeského kraje se zapojuje i do realizace projektů v rámci následujících 
komunitních programů (podrobnosti k jednotlivým programům následují): 

• „Zdravá města“, 

• „Škola podporující zdraví“, 

• „Podnik podporující zdraví“. 

 

„Zdravé město“ 

Projekt je zaměřen na soustavné a trvalé zlepšovaní všech faktorů ovlivňujících zdraví 
a životy lidí ve městech. Navazuje na myšlenky „Zdraví pro všechny do 21. století“ 
a celosvětové sítě „Zdravých měst“, zapojených do tohoto hnutí, využívá konkrétních 
zkušeností řady evropských měst.  Jedním z cílů tohoto projektu je stálá aktivita směřující ke 
zdraví obyvatel, ke snižování nemoci a úmrtnosti.   

K 31.12.2014 Národní síť Zdravých měst v ČR sdružovala celkem 17 Zdravých měst a obcí 
a jeden Zdravý mikroregion ze Středočeského kraje. Bližší informace podává tabulka č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Členové NSZM ve Středočeském kraji podle roku vstupu 

Rok Přistupující člen Rok Přistupující člen 

1997 Poděbrady 2008 Koleč, Dobříš 

1998 Kouřim 2009 Český Brod 

2001 Rožmitál pod Třemšínem 2010 Mšeno, Strančice 

2003 Mladá Boleslav 2011 Zákolany 

 Mikroregion Třemšín* 2012 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Jesenice – Praha západ 

2004 Příbram, Říčany, Slaný 2013 - 

2007 Kácov 2014 Kladno 

*zahrnující obce Bezděkov pod Třemšínem, Hvožďany, Hudčice, Koupě, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, 
Věšín, Volenice, Vranovice, Vševily                 (Zdroj: www.nszm.cz) 

 

„Zdravá škola“ 

Projekt „Zdravá škola“ byl původně koncipován a realizován Světovou zdravotnickou 
organizací ve spolupráci s Evropským společenstvím a Radou Evropy. V roce 1991 se 
k tomuto programu připojila i Česká republika. Zavádění modelového projektu „Zdravá 
škola“ předpokládá, že školy jsou autonomní subjekty, jejichž komunity vědí nejlépe, jakou 

http://www.nszm.cz/
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mají situaci a co potřebují. Model „Zdravá škola“ je proto jenom nabídkou určité rámcové 
orientace, na jejímž základě si škola vypracovává svůj individuální projekt. Podstatou 
projektu je snaha oslovit školní mládež a informovat ji více o otázkách zdraví a možnosti 
posílit vlastní schopnosti ke zlepšování individuální zdravotní situace. Jedním z několika cílů 
projektu je zdokonalování výchovy ke zdraví  a vytváření bezpečného prostředí ve škole 
(Národní program zdraví, 1995).  

K 31. 12. 2014 bylo do tohoto komunitního programu zapojeno celkem 8 Zdravých 
mateřských škol a 14 Zdravých základních škol ze Středočeského kraje. 
(http://apps.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm).  

 

Tabulka č. 8: Seznam členů zapojených do programu Škola podporující zdraví 

Mateřské školy Základní školy 

MŠ Křivsudov ZŠ Bohutín 

MŠ Sluníčko – Kladno Kročehlavy ZŠ Čechtice - Čechtice 

MŠ Masarykova - Čáslav ZŠ Čelákovice 

MŠ Jaselská - Mnichovo Hradiště ZŠ Červené Janovice 

MŠ Sluníčko - Mladá Boleslav ZŠ Třebízského- Kralupy nad Vltavou 

MŠ U Hřiště - Vestec  ZŠ Dukelská – Mladá Boleslav 

MŠ Palachova - Poděbrady ZŠ Sokolovská - Mnichovo Hradiště 

1.MŠ Zahradní - Nové Strašecí ZŠ Líšnice – Mníšek pod Brdy 

 ZŠ TGM Školní - Poděbrady 

ZŠ Jiráskovy Sady - Příbram 

ZŠ Rudná – Rudná  

ZŠ a MŠ Višňová - Příbram 

ZŠ Propojení Sedlčany 

ZŠ Doberská Kladno 

 

„Zdravý podnik“ 

Projekt „Zdravý podnik“ staví na společných zájmech a motivacích jak majitele podniku, tak 
všech jeho zaměstnanců. Ze zkušenosti s komunitními programy je známo, že podniky patří 
k nejhomogennějším a nejlépe ovlivnitelným komunitám. Špatný zdravotní stav zaměstnanců 
může podniku působit značné ztráty v sociální, výrobní a ekonomické oblasti. Změny, které 
podnik v zájmu zdraví a celkové pohody svých zaměstnanců provede, mohou na druhé straně 

file://srvr02aa.int.khsstc.cz/UserData/sarka.novakova/Desktop/(http:/apps.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm)
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posílit jeho prosperitu. Projekt je orientován na změnu chování ke zdravému životnímu stylu 
a na hygienu a bezpečnost práce. Prioritami je snížení výskytu nemocí z povolání 
a pracovních úrazů. (Národní program zdraví, 1995). 

KHS Středočeského kraje získala v tomto roce titul „Podnik podporující zdraví“ 1 stupně. 

 

Tabulka č. 9: Podniky a organizace, které se zúčastnily soutěže Bezpečný podnik (BP) 
od roku 1997 a soutěže Podnik podporující zdraví (PPZ) od roku 2005: 

Název podniku 
Datum poslední certifikace 

BP PPZ 

Alpiq Generation (CZ) s. r. o., Kladno-Dubí 22. 10. 2013 23. 10. 2012 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, s.r.o., 
Beroun 

 22. 10. 2013 

Danone, a.s., Benešov  19. 10. 2010 

F. X. Meiller Slaný, spol. s.r.o.  20. 10. 2009 

Ferring – Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy  23. 10. 2012 

KOPOS KOLÍN, a.s. 17. 5. 2011  

Kovohutě Příbram nástupnická a.s., Příbram 22. 10. 2013 22. 10. 2013 

SYNTHOS Kralupy a.s. 23. 10. 2012  

WRIGLEY Confections ČR, kom.spol., Poříčí n. Sázavou  22. 10. 2013 

KHS Středočeského kraje  21. 10. 2014 

Zdroj: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/podniky-a-organizace-ucastnici-se-v-
soutezich-bezpecny) 

 

 Analýza zdravotního stavu obyvatel 2.1.3
KHS zpracovala v roce 2014 „Zprávu o zdravotním stavu obyvatel ve Středočeském kraji“ 
(dále jen „Zpráva“), která je komplexně pojatou publikací analyzující a sumarizující vývoj 
zdravotního stavu obyvatelstva Středočeského kraje. Popisuje úroveň zdraví ve Středočeském 
kraji, porovnává ji s úrovní dosaženou v jiných krajích a v Evropské unii a provádí i okresní 
srovnání v rámci kraje.  

Zpráva vznikla za společného úsilí odborníků z řad pracovníků KHS, Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky České republiky, Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva 
zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, 
Krajského ředitelství Policie pro Středočeský kraj a nevládních organizací působících na poli 

zdroj:%20http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/podniky-a-organizace-ucastnici-se-v-soutezich-bezpecny
zdroj:%20http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/podniky-a-organizace-ucastnici-se-v-soutezich-bezpecny
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podpory zdraví v kraji, kteří poskytli potřebná data a svoji odbornost při koncepci 
a zpracování dokumentu. 

Zpráva byla poskytnuta zástupcům územních samospráv, zájmových organizací, škol, 
zdravotnických i nezdravotnických institucí a zástupcům odborné veřejnosti, kterým by měla 
pomoci při tvorbě místních a regionálních koncepcí podpory zdraví. Pro širokou laickou 
veřejnost je dokument volně dostupný na webových stránkách KHS. Zpráva byla oficiálně 
představena veřejnosti v říjnu 2014 na konferenci konané na KÚ Středočeského kraje. 

Výroční zpráva „Incidence a prevalence léčených uživatelů drog - Středočeský kraj“ je 
zpracovávána na KHS každoročně odborem protiepidemickým a následně je v ucelené 
podobě k dispozici veřejnosti na webových stránkách www.khsstc.cz. 

V roce 2014 rovněž spolupracovala KHS se SZÚ při realizaci studie EHES (European Health 
Examination Survey) ve Středočeském kraji. Jedná se o prevalenční šetření zdravotního stavu 
dospělé populace (25-64 let) zahrnující lékařské vyšetření. Cílem studie je především 
poskytnutí objektivních údajů o prevalenci hypertenze, obezity a diabetu, hlavních rizikových 
faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Celkem se zapojilo 16 respondentů ve třech 
okresech (ÚP Benešov, Mělník, Nymburk). 

 

 Zdravotní politika regionu a výchova ke zdraví 2.1.4
KHS se v  roce 2014 podílela na organizačním zajištění několika regionálních akcí určených 
široké veřejnosti. Hlavním smyslem těchto akcí bylo především zajímavou a srozumitelnou 
formou zvyšovat odpovědnost populace za vlastní zdraví a informovat jednotlivce o tom, jak 
správně pečovat o svůj zdravotní stav, jak předcházet zdravotním potížím, jaké jsou rizikové 
faktory životního stylu a které aktivity mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní 
pohodě.   

Zástupci KHS v průběhu akce zjišťovali pomocí neinvazivních vyšetřovacích metod 
zájemcům vybrané ukazatele zdravotního stavu. Jednalo se o měření krevního tlaku, měření 
množství skrytého tuku v těle nebo výpočet BMI (Body Mass Indexu). Součástí bylo odborné 
poradenství poskytované v oblasti zdravé výživy, podpory pohybové aktivity, odvykání 
kouření a prevence sexuálně přenosných onemocnění, zejména HIV/AIDS. Pozornost byla 
věnována i preventivním prohlídkám a screeningovým programům, jejichž význam 
v prevenci onkologických onemocnění je nutné zdůrazňovat v každém věku. V případě 
zjištění nadlimitních hodnot byla dotyčnému doporučena návštěva praktického lékaře 
a zajištění kontrolního vyšetření, popř. mu byly předány informativní materiály a brožury, jak 
dále postupovat a zahájit úpravy v jednotlivých oblastech životních stylu. 

Prosazování zdravotní výchovy do zdravotní politiky a do programů podpory a ochrany 
zdraví je na KHS Středočeského kraje realizováno zejména formou přednášek, odborných 
seminářů, aktivní účastí na konferencích pro laickou i odbornou veřejnost a zapojením se do 
praxe pro studentů zdravotnických oborů. Úzká spolupráce v oblasti výchovy ke zdraví ve 
středočeském regionu je nastavena nejen s mateřskými a základními školami zapojenými 

http://www.khsstc.cz/
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v síti „Školy podporující zdraví“, ale i se středními a vyššími odbornými školami 
zdravotnického zaměření. 

 

Tabulka č. 10: Podpora zdraví, výchova ke zdraví, poradenství, konzultace, Dny zdraví, 
semináře a další aktivity 

 I. Besedy, přednášky apod. podle cílových 
skupin - uveďte i téma 

Cílová 
skupina 

Počet 
akcí 

Počet 
oslovených 

osob 
1. Beseda "Problematika alkoholu" studenti SZŠ 1 55 
2. Přednáška "Výživová doporučení pro seniory" senioři 1 25 
3. Odborná exkurze na KHS studenti SZŠ 1 15 
 

 II. Dny zdraví, Veletrhy zdraví, Dny prevence 
apod. akce 

Cílová 
skupina 

Počet 
akcí 

Počet 
oslovených 

osob 
1. Den záchranářů – Kolín (8.5.2014) široká 

veřejnost 

1 85 
2. Věda prochází žaludkem – Praha (21.6.2014) 1 93 
3. Dny města Kladna (7.9.2015) 1 50 
4. Hry seniorů - Mladá Boleslav (15.9.2015) senioři 1 40 
5. Den pro zdraví - Kralupy nad Vltavou 

(15.10.2014) 
široká 

veřejnost 
1 90 

6. Den pro zdravý životní styl – Příbram 
(9.12.2014) 

1 55 

7. Den zdraví - PřF UK Praha (19.11.2014) studenti VŠ 1 165 
 

 III. Interaktivní hry - název Cílová 
skupina 

Počet 
akcí 

Počet 
oslovených 

osob 
1. Hrou proti AIDS žáci ZŠ 10 549 
 

V květnu 2014 se uskutečnila po osmnácté celonárodní sbírka „Český den proti 
rakovině“  pořádána neziskovou organizací „Liga proti rakovině“, jejímž dlouhodobým cílem 
je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice. Letošní sbírka byla tematicky 
zaměřená na prevenci nádorů plic, které jsou nejčastěji se vyskytujícím nádorem dýchacího 
ústrojí. 

 Stejně jako v letech minulých se na celé akci organizačně podílela  Krajská hygienická 
stanice Středočeského kraje – územní pracoviště v Kolíně. Prodej 3300 květin žlutého 
měsíčku lékařského studenty Střední zdravotnické školy a Gymnázia Kolín vynesl celkovou 
částku ve výši 70 893 Kč. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zajistila výběr 
pokladních vaků a jejich předání pobočce České pošty v Kolíně, která následně částku 
odeslala nadaci Liga proti rakovině. 
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Primární prevence nemocí a podpora zdraví byla v uplynulém roce medializována 
prostřednictvím sociální sítě Facebook na profilu KHS Středočeského kraje, který byl spuštěn 
ke konci roku 2014. V rámci jednotlivých příspěvků byla široké veřejnosti prezentována 
aktuální výživová doporučení, zásady pohybové aktivity, prevence obezity, 
kardiovaskulárních onemocnění apod. Dále byly propagovány zdravotně výchovné materiály 
a publikace zpracované Státním zdravotním ústavem. Průměrně jeden článek přečetlo cca 
200-300 uživatelů.  

 

 Konzultační činnost a spolupráce 2.1.5
V rámci zdravotní politiky jsou každoročně na žádost MZ ČR vytvářeny oponentské posudky 
předloženým projektům v následujících dotačních programech: Protidrogová politika MZ ČR, 
Národní akční plány a koncepce, Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, Národní 
program zdraví – projekty podpory zdraví. 

 

 Aktivity pro zaměstnance KHS 2.1.6
Již od roku 2009 jsou pravidelně organizovány jarní a podzimní „Pochody zdraví“, které jsou 
kulturně-společenskou iniciativou spojenou s podporou zdravého životního stylu. Akce je 
určená interním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. V roce 2014 se uskutečnily 
pochody v Lánech (32 zaměstnanců) a Bakově nad Jizerou (rovněž 32 zaměstnanců). 

 

 

2.2 KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 Popis činnosti pracoviště krizového řízení 2.2.1

KHS Středočeského kraje zřizuje pracoviště krizového řízení, které je personálně obsazeno 
krizovým manažerem. Krizový manažer spolupracuje s dotčenými orgány kraje při řešení 
mimořádných situací, podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému a zajišťuje 
připravenost hygienické stanice na mimořádné události.  

Ředitel zřizuje svůj pracovní orgán - krizový štáb KHS, který plní úkoly související 
s řešením mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu na území Středočeského 
kraje zajišťuje zmírnění jejich následků. Krizový štáb KHS (dále jen „KŠ KHS“) navrhuje 
v době krizové situace řediteli nařízení opatření k řešení mimořádné události. Činnost KŠ 
KHS zajišťuje pracoviště krizového řízení. 

KHS Středočeského kraje prostřednictvím svého pracoviště krizového řízení zabezpečuje 
krizovou připravenost v souladu s ustanovením § 24c zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (dále jen krizový zákon) v rámci své působnosti (tj. dle 
zákona o ochraně veřejného zdraví) a k tomuto účelu zpracovává svůj Plán krizové 
připravenosti. 
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 Činnost v roce 2014 2.2.2

1) Pravidelná činnost 
Krizovým manažerem (dále jen „KM“) jsou pravidelně aktualizovány kontakty na pracovníky 
hygienické stanice uvedené v krajských dokumentech a plánech krizového řízení. Rovněž 
KHS Středočeského kraje spolupracovala na aktualizaci Krizového plánu Středočeského 
kraje, především v oblasti epidemických plánů a analýz rizik. 

 

2) Mimořádná činnost – ebola 
WHO vyhlásilo dne 8. srpna 2014 ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu s 
ohledem na šíření epidemie onemocnění Ebola v afrických státech. Následně dne 20.10.2014 
nařídilo Ministerstvo zdravotnictví ochranná opatření k ochraně před zavlečením hemoragické 
horečky Ebola ze zahraničí. Tato opatření zahrnovala: 

a) povinnost fyzických osob, které přicestovaly do ČR ze zahraničí, vyplnit příletovou 
kartu (mezinárodní letiště Václava Havla Praha, ale i ostatní mezinárodní letiště) 

b) povinnost fyzických osob, které přicestovaly z vybraných destinací uvedených 
v nařízení, dostavit se do vyčleněného prostoru letiště za účelem dalšího šetření. 

KHS Středočeského kraje se svými pracovníky aktivně podílela na zajištění služby OOVZ na 
mezinárodním letišti v Praze a významnou měrou přispívala Hygienické službě hl. m. Prahy 
k zajištění 24 h služeb. 

V září pak byly cestou KHS distribuovány letáky s informacemi pro veřejnost, ale také pro 
cestovatele, na veřejných místech včetně letišť a vlakových nádraží s mezinárodní přepravou. 
Mezi další úkoly KHS při ochraně veřejného zdraví také spadala komunikace s vysokými 
školami, které očekávaly příjezd svých zahraničních studentů, komunikace se zdravotnickými 
zařízeními a kontrolou vybavenosti jejich ordinací ochrannými pomůckami. 

V roce 2014 nebyla ochranná opatření ukončena. 

 
3) Cvičení složek IZS – aviární influenza 

V září roku 2014 proběhlo taktické cvičení složek IZS – Aviární influenza, které prověřilo 
připravenost všech složek IZS podle typové činnosti STČ 11/IZS  „Chřipka ptáků“ v reakci na 
výskyt aviární influenzy a následné likvidaci ohniska v areálu velkovýkrmy drůbeže Líšno. 
Pracovníci KHS Středočeského kraje se na cvičení podíleli vydáním protiepidemických 
opatření zaměstnancům drůbeží farmy a svými odbornými konzultacemi pomáhali úspěšnému 
zvládnutí mimořádné události. 
 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-11-komplet-pdf.aspx
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 Členství pracovníků KHS Středočeského kraje v orgánech krizového řízení ORP 2.2.3
v rámci Středočeského kraje 

Na požádání starostů obcí s rozšířenou působností deleguje ředitel zástupce KHS do 
pracovních a poradních orgánů krizového řízení (povodňové komise ORP, krizové štáby 
a bezpečnostní rady ORP). Následující tabulka podává přehled obcí s rozšířenou působností, 
v jejichž orgánech jsou zástupci KHS.  

Zástupci KHS v orgánech krizového řízení spolupracují při přípravě plánovací dokumentace 
a jejich pravidelné aktualizaci. Tato forma spolupráce je oboustranně výhodná a umožňuje 
navázat osobní vztahy odpovědných pracovníků dříve, než vznikne mimořádná událost 
vyžadující vzájemnou spolupráci, což se osvědčilo při červnových povodních v roce 2013. 

 

Tabulka č. 11: Přehled pracovišť KHS zastoupených v orgánech krizového řízení 

ORP 
Orgán 

krizového 
řízení 

Pracoviště  
KHS 

Brandýs PK sídlo Praha 

Benešov 
PK 

ÚP Benešov 
KŠ 

Beroun 
PK 

ÚP Beroun 
KŠ 

Čáslav 
PK 

ÚP Kutná Hora 
KŠ 

Černošice PK sídlo Praha 

Dobříš PK ÚP Příbram 

Hořovice KŠ ÚP Beroun 

Kladno PK ÚP Kladno 

Kolín PK ÚP Kolín 

Kralupy n. 
Vltavou KŠ ÚP Mělník 

Kutná Hora PK ÚP Kutná Hora 

Mělník 
PK ÚP Mělník 
KŠ 

Mladá 
Boleslav KŠ ÚP Mladá 

Boleslav 

Neratovice KŠ sídlo Praha 

Nymburk PK 
ÚP Nymburk 

Poděbrady KŠ 

Příbram 
PK 

ÚP Příbram 
KŠ 

Rakovník 
PK 

ÚP Rakovník 
KŠ 

Slaný PK ÚP Kladno 

Vysvětlivky: KŠ Krizový štáb ORP 
 PK Povodňová komise ORP 
 ÚP Územní pracoviště KHS 
 

 
 KEK Středočeského kraje 2.2.4

Krajská komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění ve Středočeském 
kraji neboli „Krajská epidemiologická komise“ (dále jen „KEK“) byla zřízena hejtmanem 
Středočeského kraje v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1271 ze dne 
8. listopadu 2006 a je stálým pracovním orgánem hejtmana. Její aktualizovaný statut z roku 
2008 byl schválen hejtmanem kraje v roce 2010. 
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KEK řídí, kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví 
a akceschopnosti subjektů v regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění, 
včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru. KEK svolává ředitel, který 
je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení 
epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření v případě výskytu závažných infekčních 
onemocnění. 

 

1) Související dokumentace krizového řízení v rámci kraje 
K zajištění řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu v případě 
výskytu závažných infekčních onemocnění, včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou 
chřipkového viru, v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1271 ze dne 8. listopadu 
2006 „Plán opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru – 
Pandemický plán ČR“ a jeho následnou aktualizací schválenou usnesením Vlády České 
republiky č. 682 ze dne 14. září 2011 k Pandemickému plánu České republiky, je zpracován 
Krajský pandemický plán Středočeského kraje (dále jen „KPP StčK“). Zpracování 
zabezpečuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ve spolupráci s ostatními 
odbornými složkami Středočeského kraje. KPP StčK byl schválen nejprve členy KEK dne 30. 6. 
2012 a následně byl předložen k projednání Bezpečnostní radě kraje. KPP StčK je pravidelně 
aktualizován. 

 

2) Činnost KEK v roce 2014 
V daném roce se uskutečnilo dne 30. 4. 2014 zasedání KEK, jehož předmětem bylo: 
- implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do podmínek Středočeského kraje 

včetně směrnic k VNN vydaných MZ ČR 

- tvorba krajského dokumentu sjednocujícího postup složek IZS a tvorba postupů pro 
zdravotnická zařízení v kraji za účelem reakce na výskyt vysoce nakažlivé nemoci.   

Za účelem naplnění výše uvedených úkolů byla i v roce 2014 aktivní pracovní skupina – 
Pracovní štáb KEK, jehož vedoucí byla MUDr. Lilian Rumlová, místopředseda KEK. Pracovní 
štáb KEK projednával svěřené úkoly na svých pracovních jednáních ve dne 24. 6. 2014 
a mimořádné svolání dne 3. 9. 2014. Činnost pracovního štábu KEK pokračuje i v příštím roce, 
jedním z hlavních úkolů bude příprava složek IZS a dalších organizací na možný import 
závažného onemocnění v kraji včetně společného cvičení složek IZS. 

V rámci vzájemného informování a sdílení jak odborných informací, tak i pro sdílení dat 
Krajského pandemického plánu Středočeského kraje, vytvořila KHS vlastní „Pandemický 
portál KHS“, který je tvořen zabezpečenou částí internetových stránek KHS StčK. Krajský 
pandemický portál KHS obsahuje:  
-  Krajský pandemický plán StčK a Národní pandemický plán ČR, 
-  zápisy ze zasedání KEK Středočeského kraje,  
-  Akční plán pro zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce 
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-  a nově také Směrnice MZ ČR pro události spojené s VNN.  
Do pandemického portálu KHS mají přístup jak členové KEK, tak i další pracovníci orgánů 
krizového řízení ve StčK (pracovníci obcí s rozšířenou působností, územních odborů HZS StčK). 

 

 Spolupráce s dalšími orgány kraje 2.2.5
1) Krajský úřad Středočeského kraje 
Spolupráce s krajským úřadem probíhala v těchto oblastech: 

- porady a odborná příprava tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (min. 2 ročně – 
informování o aktuální situaci a připravovaných změnách v oblasti ochrany veřejného 
zdraví), 

- zasedání Krizového managementu odboru zdravotnictví KU StčK (min. 2 ročně – 
spolupráce na řešení společných úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče a postupné 
propojování plánovacích dokumentů, rozvoj spolupráce s neziskovým sektorem).  

Obě organizace velice úzce spolupracují a společnými silami usilují o podporu veřejného zdraví 
ve všech oblastech života společnosti. 

 

2) Ostatní subjekty 
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje i dalšími složkami IZS 
probíhala v  oblasti aktualizace havarijního a krizového plánu kraje a přípravy na školení starostů 
bez problémově a na vysoké úrovni v pravidelných školeních. 
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3 KHS – ÚSEK ODBORNÝCH ČINNOSTÍ 
 

3.1 ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ 
 Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální 3.1.1

Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností 
stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími 
předpisy a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní 
odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.  

Pracovníci při své činnosti zejména: 

- vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených předpisy 
k ochraně veřejného zdraví v oblasti problematiky hygieny obecné a komunální, tj. 
zejména nad zásobováním pitnou vodou, výrobky přicházejícími do kontaktu s pitnou, 
surovou a užitkovou vodou, vodárenskou technologií, koupališti, bazény, saunami 
a koupacími oblastmi; 

- zabývají se problematikou ochrany před hlukem, vibracemi, neionizujícím zářením; 
- kontrolují dodržování povinností činností epidemiologicky závažných včetně ubytovacích 

služeb; 
- šetří podmínky vnitřního prostředí staveb; 
- vyjadřují se v oblasti poskytování pohřebních služeb; 
- plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle 

stavebního zákona a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. zákon 
o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci), 
uplatňuje stanoviska a vyjádření dotčeného správního úřadu; 

- prověřují znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících 
epidemiologicky závažnou činnost dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.; 

- podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životních 
a pracovních podmínek; 

- spolupracují se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky 
příslušného regionu; 

- podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému; 
- řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních 

(mimopracovních) podmínek (hluk, vibrace, neionizující záření, pitná voda, voda ke 
koupání, teplá voda ap.). 

 

 Preventivní dozor  3.1.2
V rámci vydávání stanovisek dotčeného správního orgánu dle stavebního zákona bylo celkem 
vydáno 5 533 stanovisek, z toho v  územním řízení 1 065 stanovisek, ve stavebním řízení 2 841, 
změna užívání byla posouzena v 503 případech a k užívání bylo vydáno 823 stanovisek. 
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Kromě uvedeného bylo posouzeno 148 podání dle zákona EIA a 14 podání dle zákona o 
integrované prevenci. 

 

Tabulka č. 12: Počet úkonů KHS jako dotčeného správního úřadu 

Druh úkonu  Počet úkonů 

řízení podle stavebního zákona 5 533 

Stanoviska dle jiných zákonů  2 051 

posouzení vlivu na ŽP (EIA) 148 

IPPC 14 

rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. 1 396 

 

Z významných staveb byly posuzovány např.:  
dopravní stavby - modernizace dálnice D1, rozšíření komunikace I/3, kolaudace protihlukových 
stěn - SOKP-Jinočany, protihluková stěna R4-Líšnice, Klínec, oprava komunikace II/268 v obci 
Kněžmost - položení tichého povrchu, dokončeny a zkolaudovány dva nové kruhové objezdy 
v Kutné Hoře a Čáslavi na významných křižovatkách. 
Z výrobních a distribučních center bylo uvedeno do zkušebního provozu distribuční centrum 
Amazon (Dobrovíz), zkolaudována byla lisovna oleje a tepelná elektrárna Bioenergo Kolín, nový 
závod AIS Velký Osek, posouzeno bylo i rozšíření výrobních kapacit a areálu Lego Kladno. 
Z obchodních center lze uvést např. uvedení do provozu větších nákupních center v Čáslavi 
a Zruči nad Sázavou, Obchodního centra Central Kladno, posouzena byla projektová příprava 
pro Obchodní centrum Slaný. 
Rozšiřovaly se i nové vodovody, které byly posouzeny v různých stupních povolování – např. 
rozšíření vodovodu KSKM přívodní řad III. – V. etapa, nové vodovody v obcích Doubravčice, 
Dobřichov a Cerhenice, Hraběšín, Kluky, Červené Janovice, Nechyba, vodovod a úpravna vody 
pro obec Daminěves aj.  
Ze staveb pro volnočasové aktivity lze uvést posuzování modernizace plaveckého bazénu 
Kralupy nad Vlt, Byšic, Liblice, nový bazén Mladá Boleslav, nové sportovní centrum Všeradice, 
sportovně rekondiční a školící areál Kostelec Křížků, kolaudován byl zimní stadion ve Vlašimi 
a v Poděbradech. Posuzovány byly rekonstrukce areálu zámku Veltrusy a rekonstrukce zámku 
v Pakoměřicích.  
Nelze zapomenout ani na neustále se rozšiřující bytovou výstavbu, kde při povolování staveb je 
nezbytné řešit různé zdroje hluku. V návaznosti na to se pak řeší i rekonstrukce čistíren 
odpadních vod (dále „ČOV) – např. - rekonstrukce ČOV Kolín, intenzifikace centrálních ČOV 
v Kutné Hoře a Čáslavi, výstavba nových ČOV – např. pro Týnec nad Labem. 
Posuzovány jsou i úpravy zdravotnických zařízení – např. rehabilitační zařízení nemocnice 
Beroun, výstavba pavilonu č. 5 (nukleární medicína, onkologie, hemodialýz) v nemocnici Mladá 
Boleslav, kolaudace ředírny cytostatik v objektu č. 4 nemocnice Mladá Boleslav, v Čelákovicích 



 

 
25 

diagnostické a laboratorní centrum pro světelnou terapii, rekonstrukce původních částí 
monobloku Oblastní nemocnice Kladno aj. 
Specifická problematika se i nadále řeší v lokalitě Kutné Hory, kde je území zatíženo vysokými 
výskyty toxických kovů v půdě a kde jsou v rámci územního a stavebního řízení posuzována 
zdravotní rizika těžkých kovů v půdách. V důsledku aktivit KHS přistoupilo Město Kutná Hora 
k sanaci hald s vysokými obsahy těžkých kovů, a to především arsenu o obsahu 8000-12000 
mg/kg, není však ještě dořešena regulace manipulace s půdou hald a odvalů.  
 

 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) 3.1.3
V rámci kontrolní činnosti pracovníci odbor hygieny obecné a komunální provedli celkem 2 608 
kontrol, z nichž v 10 % kontrol byly nalezeny závady, které byly řešeny s kontrolovanou osobou.   

 

Tabulka č. 13: Počty kontrol a z toho kontroly se závadami 

Oblast dozoru 
 

Počet kontrol 
celkem 

Počet 
nevyhovujících 

kontrol 

% nevyhovujících 
kontrol 

Pitná voda 733 90 12 

Koupací oblasti 91 4 4 

Koupaliště ve volné přírodě 26 2 8 

Umělá koupaliště 241 42 17 

Sauny 66 8 12 

Teplá voda 43 11 26 

Ubytování služby 353 47 13 

Služby péče o tělo 997 36 4 

Hluk 47 19 40 

Vibrace 5 3 60 

Vnitřní prostředí staveb 6 0 0 

Celkem 2 608 262 10 

 

1) Pitná voda    
V rámci kontrol bylo provedeno 723 kontrol v oblasti pitné vody. Kontroly byly zaměřeny na 
dodržování povinností provozovatelů nad jakostí pitné vody, a to dodávané zejména menšími 
vodovody pro veřejnou potřebu, kde jsou nejvíce nalézány závady.  Důraz byl kladen na 
kontrolu plnění podmínek stanovených v provozních řádech, především na rozsah a četnost 
kontroly kvality pitné vody. Nejčastější nedostatky byly shledány v jakosti dodávané vody, a to 
i v nedodržení mikrobiologických ukazatelů, dále pak v nedostatečné četnosti kontrol, 
nedodržení povinnosti zasílat rozbory pitné vody do informačního systému PiVo (opožděné či 
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nerealizované zasílání elektronickou cestou), nepravidelné střídání odběrových míst.  Ve 12 % 
případů byly shledány závady. 

 

2) Koupací voda 
Kontroly byly zaměřeny především na kontrolu přírodních koupališť a koupání a plavání kojenců 
a batolat. Bylo provedeno 117 kontrol přírodních koupališť a 241 umělých koupališť a 66 saun.  
Kontroly umělých bazénů byly bez větších problémů, nejčastěji došlo k nedodržení požadované 
kvality vody v bazénech, které byly řešeny provozovatelem zastavením provozu a výměnou 
vody. Méně časté byly závady v používaných dezinfekčních prostředcích a závady v provozní 
hygieně.  
Koupání ve volné přírodě bylo poznamenáno teplým létem s nedostatkem vody, kdy došlo 
v druhé polovině koupací sezony zejména na lokalitě nádrže Orlík ke zhoršení jakosti vody 
spojené s výskytem toxických sinic. Na těchto místech nebylo koupání doporučováno. Další 
problémovou oblastí bylo jezero Ostrá na okrese Nymburk, kde byl vydán zákaz koupání na 
začátku srpna z důvodu výskytu toxických sinic a trval až do konce koupací sezony. Na písníku 
Bakov bylo vydáno téměř po celou dobu měsíce srpna varování před koupáním s ohledem na 
masový rozvoj sinic. Ke konci koupací sezony se pak zhoršila jakost vody i v přírodním 
koupališti Vyžlovka a v jezeře Poděbrady. 
 

   
Zdroj: archiv KHS Středočeského kraje  

 

3) Zařízení péče o tělo 
V provozovnách péče o tělo bylo provedeno 997 kontrol, při kterých byly kontrolovány kromě 
povinností stanovených zákonem a vyhláškou, schválený provozní řád a jeho dodržování.  Důraz 
byl kladen především na kontrolu provozní hygieny, obsah lékárničky první pomoci, používání 
desinfekčních přípravků, dodržování zásad předcházení šíření infekčních onemocnění 
a nakládání s odpady. Nedostatky byly zjištěny v ojedinělých případech, pouze ve 4 % případů, 
přičemž mezi nejčastější nedostatky patří nedostatečný úklid a používání desinfekčních 
prostředků s prošlou lhůtou či nestřídání různých prostředků tak, aby se omezil vznik rezistence 
na dezinfekční látky. Často se také setkáváme s provozem bez schváleného provozního řádu. 
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Problémem je v této sféře dozoru vysoká fluktuace provozovatelů služeb, u cizinců pak 
neznalost jazyka a neochota jednat s úřady. Stále se objevují nové metody poskytování péče, 
mnohdy jsou provozovatelé vybaveni přístroji, které lze používat jak pro lékařské účely, tak 
v kosmetických salonech, ale hranice mezi léčebnými a regeneračními účinky se stírá.  

 

4) Ubytovací služby 
V těchto zařízeních bylo provedeno 353 kontrol. Kontroly byly zaměřeny jednak na sezonní 
zařízení, kde je však úroveň služeb různá – některá zařízení jsou rekonstruována a bez závad, 
jiná zařízení jsou zastaralá, tak na celoroční a zejména pak na ubytovny. Nejčastějším 
nedostatkem byl nedostatečný úklid v některých provozovnách, nedodržování schváleného 
provozního řádu či provozování bez schválení provozního řádu. Závady byly zjištěny ve 13 % 
případů.  
Během roku došlo k obrovskému nárůstu počtu ubytovaných v ubytovnách, kde je jim hrazen 
pobyt ze sociálních dávek. Zde jsou často problémy se zajištěním úklidu, dochází k nedodržení 
kapacity zařízení, velkému opotřebování zařízení, byl zaznamenán výskyt plísní, množí se 
nálezy hmyzu – narůstá výskytu štěnic, jejichž likvidace se mnohdy nedaří a zásahy se musí 
opakovat. Protože jsou v některých ubytovnách pronajímány pokoje na základě nájemní 
smlouvy, má provozovatel zařízení omezené možnosti bez spoluúčasti nájemců dezinsekční 
zásah zajistit ve všech místnostech. Jak se rozrůstá počet ubytoven, množí se i případy jejich 
provozu bez schváleného provozního řádu.  
 

5) Hluk 
Většina provedených kontrol byla provedena v rámci šetření podnětů. Bylo celkem provedeno 
47 kontrol spojených s měřením hluku. Měřeny byly jak stacionární zdroje (např. chladicí 
jednotky, hluk z tepelných čerpadel, hluk z průmyslových areálů), tak hluk z provozu po 
pozemních komunikacích a drahách.  
V letním období převládají podněty na akce ve venkovním prostoru – např. měření hluku 
z veřejné produkce hudby či podněty na pořádání hudebních akcí v restauračních zařízeních 
a hluk z diskoték a předzahrádek. Problematika stavebního hluku je řešena sporadicky.  
Z uvedených kontrol ve 40 % případů došlo k překročení stanovených limitů hluku.  
 

6) Vibrace 
Vibrace byly měřeny pouze v rámci šetření podnětů, kdy předmětem byly hlavně vibrace 
související s dopravou jak po pozemních komunikacích, tak po železniční dráze. Proběhlo 
celkem 5 šetření, kdy ve 3 případech bylo prokázáno překročení limitu vibrací v noční době. 

 

7) Indoor 
V rámci SZD zaměřené na plnění povinností dle §13 odst. 1 zákona bylo provedeno 6 kontrol, 
šlo zejména o kontrolu vnitřního prostředí bazénových hal. Závady nebyly shledány. 
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8) Teplá voda 
V rámci dozoru nad kvalitou teplé vody byly prováděny odběry v ubytovacích zařízeních 
a u dodavatelů teplé vody. Pozitivní nálezy legionel byly řešeny opatřeními provozovatelů. 
Opakované vyšší nálezy byly v oblasti Kladna v rámci centrálního zásobování teplou vodou.   

 
 Řešené podněty a oznámení 3.1.4

Za rok 2014 bylo přijato na odboru HOK celkem 150 podnětů. Plná ¼ podnětů však byla pro 
nepříslušnost KHS předána k řešení jiným orgánům. Ze zbylého počtu podnětů byla pak ¼ 
podání oprávněných. Pokud jde o faktorové zastoupení, ze 46 % šlo o podněty na hluk. Další 
složky prostředí v podnětech již byly zastoupeny pouze v malém množství, z nich bylo přesto 
nejvíce podnětů na kvalitu pitné vody, a to v 6 % případů.   

 

 Sankce 3.1.5
V roce 2014 bylo celkem uděleno 46 sankcí ve výši 336 000 Kč. Nejvíce sankcí bylo vydáno 
v oblasti pitných vod - 20 sankcí v celkové výši 91 500,-  Dále bylo uloženo 7 sankcí za neplnění 
povinností při koupání ve výši 40 000 Kč. V oblasti dozoru nad jakostí teplé vody byly vydány 3 
sankce v celkové výši 8 000 Kč. Za neplnění povinnosti provozovatelů ubytovacích zařízení byly 
uděleny celkem 3 sankce ve výši 38 000,- Kč. V oblasti péče o tělo (činnosti epidemiologicky 
závažné) byly uloženy celkem 3 sankce v celkové výši 7 000,- Kč. V oblasti hluku bylo uloženo 
5 sankcí v celkové výši 117 000,- Kč a v oblasti vibrací 1 sankce ve výši 35 000 Kč.   

 

 Specifické činnosti odboru  3.1.6
MZ ČR v rámci řízení činnosti KHS stanovila pro kontrolní činnost priority zaměřené na kvalitu 
pitné vody, koupací vody, vybrané činnosti epidemiologicky významné a na problematiku hluku. 
V rámci krajských priorit byla dozorová činnost zaměřena na problematiku ubytoven, zejména 
pro dlouhodobé ubytování se množí nárůst počtu ubytovaných s příspěvkem státu. Opakovaně 
byly zjišťovány problémy s dodržováním hygienických návyků, úklidu, s výskytem hmyzu 
apod.). V některých okresech probíhaly tyto kontroly ve spolupráci s Policií ČR.   
Další krajskou prioritou byly kontroly zaměřené na sezonní rekreační zařízení, a to ve spolupráci 
s oddělením hygieny výživy.   
 
 

 Další činnosti 3.1.7
V rámci prohlubování vzdělávání se uskutečnil dvoudenní seminář odboru v zařízení Moninec, 
kdy byly z řad pracovníků odboru aktivně předneseny přednášky na téma výskyt legionel, 
úpravna vody Káraný – chloridazon, pesticidy v pitné vodě, bezchlorový provoz vodovodu 
Mladá Boleslav, zdravotní rizika ze složek životního prostředí v Kutné Hoře a okolí  
a jejich cílené řízení, zkušenosti s dozorem v péči o tělo – nehtová studia.  
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Pravidelně jsou zajišťovány stáže pro studenty středních a vyšších škol – např. pro Střední 
zdravotnickou školu Příbram, Jihočeskou univerzitu, je zajišťována i postgraduální praxe lékařů 
před atestací v oborech všeobecného lékařství.  
Průběžně probíhá komunikace s médii, a to jak s regionálním tiskem či celorepublikovými tisky, 
kde jsou zejména po celou letní sezonu aktuálně týdně poskytovány informace o kvalitě vod ke 
koupání, tak jsou předávány i podklady a vyjádření pracovníků v relacích rozhlasových stanic 
a televizních vysílání.  

 

 

3.2 ODBOR HYGIENY PRÁCE  
 Popis činnosti odboru hygieny práce  3.2.1

Odbor hygieny práce a pracovního lékařství se zabývá ochranou zdraví lidí v souvislosti s jejich 
pracovní činností. Cílem je zamezit vzniku profesionálních onemocnění, která vedou 
k poškození zdraví z práce.  

Pracovníci odboru hygieny práce a pracovního lékařství jako zaměstnanci orgánu ochrany 
veřejného zdraví:  
- plní v preventivním hygienickém dozoru funkci dotčeného správního úřadu; posuzují 

soulad předkládaných projektových dokumentací s požadavky předpisů na ochranu zdraví, 
vydávají stanoviska k dokumentacím k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení, ke 
změně užívání a ke kolaudaci;  

- vydávají vyjádření k bezpečnostním zprávám, k bezpečnostním programům, k bezpečnému 
podniku, ke zjišťovacímu řízení v rámci EIA a k vlastní dokumentaci EIA, 
k dokumentacím zpracovaných v rámci zákona o integrované prevenci; 

- provádí dozor na pracovištích zaměřený na dodržování požadavků stanovených předpisy 
na ochranu zdraví, což jsou zejména požadavky na provedení pracovišť, osvětlení, větrání, 
vyhovující mikroklimatické podmínky, dodržování hygienických limitů pro fyzikální 
faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, limitů pro fyzickou zátěž, 
ergonomických požadavků pro pracovní místo, vybavení pracovišť sanitárními 
a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou a zajištění pracovnělékařských 
služeb;  

- na návrh zaměstnavatelů rozhodují o zařazení prací do kategorií, u rizikových prací 
stanovují minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek;  

- provádí ověření podmínek vzniku onemocnění vzniklých při práci pro účely posouzení 
nemocí z povolání;  

- vydávají stanoviska k provozním řádům zařízení na likvidaci odpadů;  
- účastní se kontrol provozů podle zákona o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi;  
- kontrolují plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně 

veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací 
a neionizujícího záření, podle zákona o integrované prevenci; 
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- provádí dozor nad dodržováním ustanovení chemického zákona a souvisejících přímo 
použitelných nařízení EU z hlediska ochrany zdraví; 

- provádí dozor nad dodržováním ustanovení zákona o podmínkách uvádění biocidních 
přípravků a účinných látek na trh  a souvisejících přímo použitelných nařízení EU;  

- kontrolují dodržování předpisů v oboru speciální ochranné desinfekce, dezinsekce 
a deratizace, stanovují opatření pro tyto činnosti, pokud se při nich používají vysoce 
toxické přípravky a jsou členy komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků 
v tomto oboru;  

- jsou členy zkušební komise pro zkoušku odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na 
ochranu rostlin a zajišťují školení uchazečů o zkoušku;  

- vydávají stanoviska k žádosti o leteckou aplikaci přípravků na ochranu rostlin; 
- přezkušují odbornou způsobilost pracovníků pro nakládání s vysoce toxickými látkami 

a směsmi;  
- projednávají texty pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. 

 

 Preventivní dozor 3.2.2
V rámci preventivního dozoru byly posuzovány projektové dokumentace k územním 
a stavebním řízením, k veřejnoprávním smlouvám a ke změnám užívání. Proti roku 2013 došlo 
k mírnému nárůstu počtu vydaných stanovisek.  

V roce 2014 byly převážně, tak jako minulý rok, na odbor HP s žádostí o závazné stanovisko 
předkládány projekty staveb drobného charakteru - rekonstrukce, přístavby, vestavby, stavební 
úpravy, sklady, dostavby stávajících budov i velkých skladových center, případně změny užívání 
stávajících objektů včetně částí rodinných domů na drobné provozovny, drobné akce ve 
skladových areálech, včetně změn technologií apod. Dochází k častému střídání využití 
jednotlivých objektů, ke kterým je třeba stavební povolení a následný souhlas s užíváním. V roce 
2014 došlo k nárůstu projektových dokumentací, které řešily demolice objektů s obsahem 
azbestu. Díky medializaci několika kauz s odstraňováním azbestu se již nestává, že by stavební 
úřady rozhodovaly o těchto stavbách bez našeho stanoviska. 

 

K nejčastějším nedostatkům v předkládaných žádostech patří: 
• absence vyhodnocení vlivu stavby na okolí – nejčastěji chybí hluková studie (projektové 

dokumentace jsou z hlediska venkovního hluku posuzována společně s pracovníky oddělení 
HOK),  

• nezhodnocení podmínek výkonu práce,  
• nedostatečné informace o použité technologii,  
• nedostatečné údaje o větrání, osvětlení, zajištění sanitárního a pomocného zařízení pro 

zaměstnance,  
• nepředložení plné moci k zastupování, 
• zpracování dokumentace podle neplatné legislativy v době podání; 
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Před vydáním negativního stanoviska k projektovým dokumentacím je žádající subjekt vyzván 
k doplnění žádosti, a pokud tak neučiní, je vydáno negativní závazné stanovisko. Negativní 
stanoviska k uvádění staveb do trvalého užívání byla vydána na základě nerespektování 
podmínek stanovených OOVZ v předchozích řízeních nebo pro nedoložení požadovaných 
dokladů apod. Obecně lze konstatovat, že kvalita předkládaných projektových dokumentací 
připravená renomovanými firmami má stabilně dobrou úroveň a požadované podklady jsou 
podle potřeby doplněny okamžitě. Problém s kvalitou projektových dokumentací zůstává 
i nadále u drobných investorů, kteří v rámci rekonstrukce starých objektů chtějí zavádět různé 
výroby bez znalosti rizik samotné výroby a vlivu na okolní prostředí. 
Spolupráce s ostatními orgány státní správy, které jsou dotčené v řízeních dle stavebního zákona, 
zejména se stavebními úřady, je ve většině případů na velmi dobré úrovni. Dochází ke vzájemné 
koordinaci postupu. Příslušné úřady poskytují veškeré podklady pro řízení a vždy respektují 
vydaná stanoviska OOVZ.  

 

 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) 3.2.3
V rámci SZD bylo v loňském roce provedeno celkem 2 634 kontrol a 125 šetření z důvodů 
ověření pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání. Plánovaný počet kontrol 
v rámci SZD byl splněn na 114,4 %.  

Zhruba 3/4 kontrol bylo provedeno na pracovištích dle lhůt zavedených v informačním systému 
hygienické služby odboru HP (KaPr) a byly zaměřeny zejména na subjekty patřící do 
celostátních a celokrajských priorit v dozoru. Dále byla pozornost věnována provozům novým 
nebo se změnou užívání. Kromě kontrol podle zákona o veřejném zdraví, byly kontroly 
prováděny i podle zákona o prevenci závažných havárií, podle chemického zákona a podle 
zákona o biocidech. Největší počet kontrol byl zaměřen na provozovny s pracemi zařazenými do 
rizikových kategorií, kde bylo kontrolováno plnění rozhodnutí o zařazení prací do kategorií, 
zajištění pracovnělékařských služeb, opatření k ochraně zdraví zaměstnanců včetně používání 
osobních ochranných pracovních prostředků. Dále byly kontroly zaměřovány na evidenci 
rizikových prací, na práce zařazené do nerizikových kategorií a na aktualizaci kategorizace prací. 
Některé kontroly byly prováděny k ověření, zda byly odstraněny nedostatky zjištěné při 
minulých kontrolách. Část kontrol byla provedena na žádost subjektu.   

Pokud jde o velikost subjektů, kontroly se tak, jako v minulých letech převážně týkaly mikro, 
malých i středních provozů, z oborů jsou mimo textilního průmyslu ve Středočeském kraji 
zastoupena všechna odvětví průmyslu. 

V rámci plánovaných kontrol byla rovněž souběžně prováděna kontrola zajištění 
pracovnělékařských služeb (PLS). Předmětem kontrol bylo zejména ověřování, zda má 
zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu o zajištění kompletních PLS, tj. zda kromě 
lékařských prohlídek je prováděn i dohled na pracovišti a poradenství, jak je vedena evidence 
o lékařských prohlídkách, zda prohlídky jsou prováděny v předepsaném intervalu a rozsahu 
v závislosti na kategorizaci jednotlivých prací. 
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Nedostatky zjištěné při kontrolách v rámci SZD: 
- zásadní nesrovnalosti v evidenci chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické;  
- nedostatečné zhodnocení míry expozice zaměstnanců vykonávajících danou práci jednotlivým 

faktorům pracovních podmínek;  
- zařazování prací do kategorií v provozovnách zaměstnávajících agenturní pracovníky;  
- sanitární zařízení neodpovídající požadavkům platné legislativy;  
- nedostatečně zajištěné PLS, nejčastějším problémem v rámci SZD jsou v současné době 

lékařské posudky, jejichž obsah neodpovídá platné legislativě 
- nedostatečná kontrola kvality pitné vody z individuálních zdrojů;  
- nedostatečná údržba provozních místností a sanitárních zařízení;   
- nezpracovaná pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami; 
- nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovištích – teploty v letním i v zimním 

období; 
- nedostatečné umělé osvětlení na pracovištích.  
Zároveň je však třeba uvést, že se snižuje počet zjištěných závad a v řadě případů nejsou 
v rozsahu provedených kontrol zjištěny závady žádné. 
 

Nemoci z povolání (NzP) 

V roce 2014 bylo provedeno 125 šetření a hlášeno bylo celkem 96 NzP (2013 – 101 NzP). 
Ohrožení nemocí z povolání bylo šetřeno 7, hlášeno bylo 5 ohrožení NzP (2013 byla šetřena 2 
a hlášena 4 ohrožení NzP). Některé hlášené NzP (14x) byly šetřeny v předchozích letech (2004 – 
2013), a to 13x onemocnění plic a dýchacích cest a 1x přenosné onemocnění – chřipka 
A(H1N1). U 20 případů šetřených NzP se závěrem, že byly splněny podmínky pro vznik NzP, 
dosud nezaslala hlásicí střediska NzP posudek o hlášení NzP na KHS. 
  
NzP podle seznamu nemocí z povolání: 
V roce 2014 byla šetřena i hlášena 3 onemocnění způsobená chemickými látkami. Bylo šetřeno 
43 podezření na NzP způsobenou fyzikálními faktory (přetěžování horních končetin, vibrace, 
otlak), z tohoto počtu bylo nakonec hlášeno 18 NzP a 5 ohrožení. Poškození sluchu z hluku bylo 
šetřeno 3x a byla hlášena 2 onemocnění sluchu jako NzP. Nejvíce hlášených NzP byla 
onemocnění dýchacích cest, kdy bylo šetřeno 41 případů a hlášeno 45 NzP (13 případů NzP 
hlášených v roce 2014 bylo šetřeno v dřívějších letech – od r. 2004). Kožních onemocnění bylo 
šetřeno 9 a hlášeno 7 NzP. NzP přenosné a parazitární bylo šetřeno 19 a hlášeno 16 z toho 12x 
svrab, 2x salmonelóza, po 1 případu – erysipel, chron. hepatitida C, inf. hepatitida E, Lymeská 
borelióza a spalničky komplikované pneumonií. Nejvíce NzP se v r. 2014 šetřilo u pracovníků ve 
výrobě motorových vozidel – 27 NzP, u pracovníků v těžbě a dobývání – 22 NzP a ve 
zdravotnictví a sociální péči – 17 NzP. 
Počet šetřených a hlášených nemocí z povolání ve Středočeském kraji podle okresů za rok 2014 
předkládá graf č. 1 na následující straně. 
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Graf 1: Počet šetřených a hlášených nemocí povolání 

 

Tabulka č. 14: Počet zaměstnanců, z toho žen, v riziku práce dle kategorií a okresů 

Okres Celkem 
všechny 

K 

Ženy 
všechny 

K 

Celkem  

K 2R 

Ženy  

K 2R 

Celkem 

K 3 

Ženy  

K 3 

Celkem 

K 4 

Ženy 

K 4 

Benešov 3 465 1 185 298 103 3 115 1 078 52 4 

Beroun 3 659 1 215 1 877 816 1 717 399 65 0 

Kladno 5 493 1 789 1 590 789 3 666 980 237 20 

Kolín 3 382 1 085 381 113 2 903 964 98 8 

Kutná Hora 2 322 555 208 61 1 989 478 125 16 

Mělník 4 184 864 600 176 3 518 684 66 4 

Ml. Boleslav 10 162 3 060 699 101 9 281 2 958 182 1 

Nymburk 1 872 570 289 101 1 565 469 18 0 

Praha-východ 3 728 1 184 830 160 2 801 1 017 97 7 

Praha-západ 1 301 334 278 49 998 283 25 2 

Příbram 3 814 1 038 566 183 3 016 849 232 6 

Rakovník 1 924 810 611 296 1 270 503 43 11 

Celkem 45 332 13 712 8 253 2 971 35 839 10 662 1 240 79 

Vysvětlivky: Celkem – celkem zaměstnanců, Ženy – z toho žen, K – kategorie 



 

 
34 

Rozhodnutí a usnesení 

V roce 2014 bylo vydáno 297 rozhodnutí a 64 usnesení, všechna rozhodnutí byla vydána 
k zařazení prací do kategorií. Dále bylo vydáno 8 rozhodnutí k provozním řádům vodního 
zdroje. Rozhodnutí byla vydávána na základě předložených výsledků měření a zjištěných 
skutečností při státní kontrole. Jedná se převážně o změny a aktualizaci původních rozhodnutí 
(vznik nové rizikové práce, zrušení rizika, staronová rozhodnutí u společností, které mění 
identifikační údaje). Mimo rozhodnutí k zařazení prací do kategorií bylo vydáno k oznámením 
o zařazení prací do kategorie druhé 1 028 vyjádření. 

 
 Řešené podněty a oznámení 3.2.4

Podněty k výkonu státního zdravotního dozoru se týkaly především pracovního prostředí, jako 
byly neodpovídající mikroklimatické podmínky (vysoká teplota v letních měsících a nízká 
v zimních měsících), nedostatečné větrání, nevyhovující sanitární zařízení, špatná údržba 
pracovišť a technologie, nízká ochrana pracovníků při nakládání s chemickými látkami 
a směsmi, nevyhovující intenzita umělého osvětlení, nedostatečný úklid sanitárního zařízení, 
nadměrná prašnost, neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům, 
nadlimitní ruční manipulace s břemeny. Několik podnětů se týkalo nadměrného hluku z provozu 
výrobního zařízení. Podněty byly ve většině případů objektivizovány měřením, které bylo 
objednáváno u ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem. Třetina podnětů byla anonymních. 
Podněty k výkonu SZD, jejichž řešení nespadalo do kompetence OOVZ, byly bezodkladně 
předány příslušnému státnímu orgánu. Většinou to byly stavební úřady, veterinární správa, státní 
rostlinolékařská správa, česká inspekce životního prostředí, nebo místně příslušné úřady 
životního prostředí a inspektorát práce.   
Podnět k uložení sankce nebyl podán ani jeden a nebyla podána ani žádná stížnost na 
zaměstnance. 
 

 Sankce 3.2.5
V rámci SZD byly zjišťovány pouze drobné a dílčí nedostatky, které provozovatelé bezodkladně 
odstranili, a nebylo tedy nutné zahajovat správní řízení. Nedostatky spočívaly především 
v nedoložení dokladů o zdravotní způsobilosti pracovníků. Pracovníci oddělení provádějí 
následné kontroly odstranění nedostatků nebo provozovatel doloží doklady v písemné podobě 
a ty jsou přílohou k protokolu o státní kontrole. Za závažnější nedostatky bylo v loňském roce 
uděleno 6 pokut. Všechny pokuty byly uloženy v příkazním řízení. Nejvyšší sankce byla uložena 
za opakované zásadní nesrovnalosti v evidenci chemických látek s klasifikací vysoce 
toxický/akutní toxicita kategorie 1 a kategorie 2. Odpor proti žádné pokutě podán nebyl a pokuty 
byly všechny zaplaceny ve stanovených termínech. 
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 Specifické činnosti odboru  3.2.6
K celostátním prioritním oblastem výkonu SZD patřily kontroly: 
- prací s opakovaným výskytem NzP. V regionu Středočeského kraje se jedná zejména 

o automobilový průmysl, kde se opakují NzP z přetížení popř. z vibrací. NzP s dlouhou 
latencí jako jsou silikózy a pneumokoniózy se opakují nadále i po uzavření pracovišť, kde 
NzP vznikaly (Kladenské hutě a doly); 

- v oblasti nanomateriálů, což je úkol z minulých let, ve kterém se nadále pokračuje aktivním 
vyhledáváním těchto pracovišť a zároveň kontrolami stávajících pracovišť; 

- zaměstnavatelů, kteří nepřeložili kategorizaci prací. Aktivně byly vyhledávány společnosti, 
které nepodaly návrh na zařazení prací vůbec nebo u nově zavedených pracovních operací. 
V rámci prováděných kontrol bylo vždy ověřováno trvání výkonu již zařazených prací, počet 
exponovaných osob a průběžně byly podle zjištěných skutečností upravovány údaje 
v informačním systému KaPr. Většinou se jednalo o provozovny s malým počtem 
zaměstnanců s pracemi v kategorii první a druhé; 

- prací s karcinogeny, které byly zaměřeny na sběr dat pro IS REGEX;  
- prací v zemědělství,  železniční dopravě a v obchodních řetězcích;  
- expozice azbestu v kamenolomech;  
- prací ve velkoplošných kancelářích. Při kontrolách byl kladen důraz na prostorové 

uspořádání, osvětlení, hluk, mikroklimatické podmínky a psychickou zátěž.  
 

Krajské priority: 
V roce 2014 byly v rámci Středočeského kraje kontroly zaměřeny na pracoviště v zařízeních pod 
správou měst a obcí, dále na práce vykonávané v mrazírnách a chladírnách s ohledem na zátěž 
chladem. Kontroly prací s chemickými látkami a směsmi s akutní toxicitou kat. 1 a 2. byly 
zařazeny na základě poznatků z kontrolní činnosti v roce minulém a s ohledem na probíhající 
změny chemické legislativy. Mezi subjekty přetrvává neznalost a dezorientace v souvislosti 
s novým systémem klasifikace a označování chemických látek a směsí.  

 

 Další činnosti odboru 3.2.7
1) Metodické vedení 

V loňském roce byla uspořádána vícedenní mezikrajská konference "Středočeské dny hygieny 
práce", která byla zaměřena zejména na problematiku nanomateriálů. Pro zaměstnance odboru je 
dále jednou měsíčně uspořádán seminář a porada vedoucích oddělení jednotlivých územních 
pracovišť. Na těchto seminářích aktivně vystupují jednotliví zaměstnanci s prezentacemi svých 
prací. Pro zaměstnance byl připraven workshop zaměřený na provádění SZD dle nového 
kontrolního řádu. Všichni vedoucí pracovníci provedli rozhovory se svými podřízenými v rámci 
programu „Strategie rozvoje lidských zdrojů“.  
Minimálně jednou ročně navštíví vedoucí odboru jedno z 12 územních pracovišť většinou se 
zaměstnancem právního oddělení. Při těchto návštěvách jsou řešeny problémy či nejasnosti 
vyplývající z činnosti oboru, dále je provedena i kontrola vybraných vydávaných stanovisek, 
rozhodnutí, sankcí, protokolů ze SZD apod. 
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2) Mimopracovní činnost zaměstnanců 
V rámci konzultační činnosti a spolupráce zajišťují pracovníci odboru tzv. konzultační 
dopoledne pro  pracovníky zajišťující v rámci působnosti územních pracovišť externí služby 
v oblasti BOZP. Dále jsou poskytovány informace k nové legislativě v oblasti chemických látek 
a směsí v návaznosti na plnění zákonných povinností a k podmínkám zajištění PLS.  
Během celého roku provádělo 6 pověřených zaměstnanců školení pro pracovníky nakládající 
s přípravky na ochranu rostlin, a to ve spolupráci s pořadateli příslušných školících akcí podle 
zákona č. 326/2004 Sb. Během 68 školicích akcí bylo v oblasti ochrany zdraví vyškoleno 
celkem 924 žadatelů o získání osvědčení odborné způsobilosti pro práci s přípravky na ochranu 
rostlin. V 7 termínech bylo vyzkoušeno celkem 28 zájemců o získání osvědčení III. stupně pro 
práci s přípravky na ochranu rostlin. 
Někteří zaměstnanci zajišťují ve spolupráci s odborem HDM školení pro zaměstnance školních 
jídelen s ohledem na kategorizaci prací a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.  
Na odboru HP bylo provedeno proškolení z problematiky hygieny práce a nemocí z povolání 18 
lékařů v rámci jejich přípravy na atestaci. Zaměstnanci odboru se účastnili na odborném vedení 
a proškolení v rámci praxe 11 studentů. 
 

3) Přednášková činnost 
Zaměstnanci odboru pravidelně provádí školení zaměstnanců i zaměstnavatelů se zaměřením na 
ochranu zdraví zaměstnanců, dále jsou prováděna školení první pomoci. Svou práci prezentují 
zaměstnanci odboru na seminářích, konferencích a jiných akcích pořádaných různými subjekty.    
 

4) Ostatní činnost 
Vedoucí odboru je členkou rady informačního systému KaPr. Vedoucí oddělení HP v centru je 
členem Komise pro stanovení hodnot přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných 
koncentrací v pracovním prostředí a členem Rady registru chemických látek a směsí. Jedna 
zaměstnankyně je členem komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v činnosti 
DDD. V rámci této činnosti bylo vydáno celkem 178 osvědčení. V rámci odboru funguje 
tříčlenná komise pro přezkušování osob pracujících s vysoce toxickými látkami. 

 
 

3.3 ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ  
 Popis činnosti odboru protiepidemického  3.3.1

Pracovníci odboru protiepidemického v rámci epidemiologické surveillance sledují výskyt 
a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz 
přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a eliminace, 
resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe v odborně 
zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního 
charakteru. 
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Plní zejména tyto úkoly: 

- provádějí epidemiologická šetření zaměřená zejména na ověření diagnózy a zjištění 
ohniska nákazy, tj. místa, ve kterém se šíří nákaza, jehož součástí je nebo byl zdroj nákazy, 
osoby z nákazy podezřelé a složky jejich prostředí; 

- nařizují, organizují, řídí a popř. i provádí opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření 
infekčních onemocnění; 

- nařizují mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, a pokud to situace 
vyžaduje, spolupracují při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému 
krizového řízení a integrovaného záchranného systému; 

- usměrňují činnost provozovatelů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb 
v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám a kontrolují ji; 

- kontrolují činnost zdravotnických zařízení z hlediska provádění očkování a dodržování 
podmínek použití a skladování očkovacích látek stanovených výrobcem; 

- sbírají a analyzují data z oblasti drogové epidemiologie; 
- řídí a kontrolují úroveň činnosti na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace, podílejí se 

na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějící a přijímají příslušná 
opatření v případech zjištěných nedostatků; 

- vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně 
veřejného zdraví; 

- vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností 
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění a zvláštními právními předpisy 
k ochraně veřejného zdraví. 

 

 Preventivní dozor (hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení 3.3.2
a ústavů sociální péče) 

Protiepidemickým odborem bylo vydáno 73 stanovisek dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., 
převážně se jednalo o závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb, k projektovým 
dokumentacím ke změně užívání stavby a závazná stanoviska k uvedení stavby do užívání 
(kolaudační souhlas). V rámci preventivního dozoru posuzování projektových dokumentací 
provádějí všechna pracoviště ve spolupráci s pracovníky odboru hygieny obecné a komunální, 
hygieny výživy, hygieny práce a hygieny dětí a mladistvých.  Nové stavby v roce 2014 
nevznikly, proběhly pouze rekonstrukce stávajících zařízení. Jedním z nich byla rekonstrukce 
dialyzačního střediska Oblastní nemocnice Kolín. 

V rámci preventivního dozoru bylo posouzeno a rozhodnutím schváleno 596 provozních řádů, 
z toho 576 provozních řádů zdravotnických zařízení, 15 provozních řádů zařízení sociálních 
služeb, předkládaných nejčastěji v souvislosti se změnami legislativy, z důvodu změny právní 
subjektivity poskytovatele, aktualizace stávajícího stavu, přemístění ambulance na jinou adresu, 
a dále 5 provozních řádů vodních zdrojů. Provozní řády byly poskytovateli s KHS předem 
konzultovány. 
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Tabulka č. 15: Dlouhodobé trendy výskytu infekčních onemocnění v ČR a Stč kraji  

Diagnóza   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A02    Salmonelózy kraj 366,2 280,

7 
198,

4 
110,

7 
101,

3 
75,5 101,

8 
85,8 99,3 141,

3 
A02 + A02N ČR 328,4 244,

1 
181,

4 
109,

8 
102,

8 
85,9 82,9 99,5 97,2 129,

2 
A04.5 Enteritis  
způsob.Camp.jejuni 

kraj 271,6 187,
5 

214,
9 

169,
8 

169,
8 

171,
1 

147,
4 

146,
5 

163,
7 

198,
7 

  ČR 302,4 221,
4 

242,
5 

194,
3 

194,
6 

201,
4 

179,
0 

174,
8 

174,
4 

198,
8 

A35    Tetanus kraj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ČR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
A36N  Diftérie nosičství kraj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ČR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
A37.0 Pertussis kraj 3,1 0,8 0,9 4,5 7,5 3,4 2,9 8,8 8,4 25,6 
  ČR 4,1 2,3 1,9 7,4 9,1 6,3 3,1 7,0 11,5 24,0 
A39.0   Mening. 
meningokoková 

kraj 1,0 0,8 0,5 0,4 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0 

  ČR 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4  0,4 0,3 
A84.1 Klíšťová 
encefalitida 

kraj 7,3 9,9 4,3 5,4 7,2 5,5 6,6 5,0 4,6 2,8 

  ČR 6,4 10,0 5,5 6,1 7,8 5,6 8,2 5,4 5,9 3,9 
B05   Morbilli kraj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,16 0,0 0,16 0,15 
  ČR 0,0 0,1 0,02 0,02 0,05 0,0 0,16 0,2 0,14 2,11 
B06    Rubeola kraj 0,6 0,1 0,1 0,6 0,3 0,1 0,2 0,08 0,0 0,0 
  ČR 0,1 0,1 0,04 0,1 0,06 0,04 0,3 0,1 0,0 0,01 
B15    Hepatitis virová A 
akutní 

kraj 3,6 1,7 1,0 18,6 12,5 4,3 1,1 2,7 2,7 6,0 

  ČR 3,2 1,3 1,3 15,9 10,6 8,2 2,5 2,7 3,3 6,4 
B16    Hepatitis virová B 
akutní 

kraj 6,1 5,3 5,3 4,5 4,0 4,2 2,3 2,4 1,8 1,0 

  ČR 3,6 3,0 3,1 2,9 2,4 2,3 1,8 1,5 1,3 1,0 
B17.1 Hepatitis virová C 
akutní 

kraj 2,0 1,5 1,8 2,2 2,2 2,4 2,2 2,0 2,1 1,4 

  ČR 1,6 1,3 1,4 1,6 1,4 1,1 1,0 1,1 1,3 0,9 
B17.2 Hepatitis virová E 
akutní 

kraj 0,3 0,0 0,3 0,3 0,4 0,8 3,3 6,6 3,4 3,9 

  ČR 0,4 0,3 0,4 0,6 0,95 0,7 1,6 2,45 2,1 2,8 
B26    Parotitis 
epidemica 

kraj 6,6 11,3 5,7 3,4 3,4 1,5 4,5 30,6 13,8 1,9 

  ČR 18,0 50,5 12,9 3,9 3,4 10,2 27,4 37,0 14,7 6,4 
B96.3 Onem.způsobená 
H. influen.b 

kraj 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,08 0,08 

  ČR 0,2 0,1 0,1 0,04 0,04 0,1 0,06 0,03 0,05 0,12 
 

 Státní zdravotní dozor na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 3.3.3
– kontroly, rozhodnutí 

V rámci SZD bylo provedeno celkem 1 238 kontrol, tedy o 309 kontrol víc než ukládal pro rok 
2014 kontrolní plán (929 kontrol). Důvodem překročení počtu plánovaných kontrol bylo 
nastavení kontrolního plánu (např. 100 % kontrola proočkovanosti) a potřeba vykonání kontrol 
na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace a vyhodnocení zdravotních rizik. 
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Z celkového počtu kontrol bylo 29 kontrol provedeno na operačních a zákrokových sálech 
v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, 13 kontrol na endoskopických 
pracovištích, 21 kontrol na centrálních sterilizacích a sterilizačních centrech, 8 kontrol 
hemodialyzačních oddělení, 13 kontrol infuzních stacionářů, 34 kontrol oddělení ARO a JIP, 12 
kontrol novorozeneckých oddělení, 25 kontrol ORL ambulancí, 118 kontrol ambulantních 
zdravotnických zařízení, 33 kontrol lůžkových zdravotnických zařízení ostatních, 2 kontroly 
laboratorních provozů a 32 kontrol zařízení sociálních služeb.  

Dále byla v rámci plnění kontrolního plánu prováděna administrativní kontrola proočkovanosti, 
a  to v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost 350 kontrol), kontrola proočkovanosti 
BCG u praktických lékařů pro děti a dorost a v kalmetizačních centrech (363 kontrol), 
proočkovanost proti pneumokokům (119 kontrol).   

Kontrolní plán byl splněn téměř na 100 % v oblasti priorit stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví ČR i priorit krajských. Priority kontrolního plánu stanovené MZ ČR se týkaly 
operačních a zákrokových sálů v  lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení, dále 
endoskopických pracovišť, centrálních sterilizací a sterilizačních center, infuzních stacionářů 
a hemodialyzačních oddělení. Mezi krajské priority kontrolního plánu byly zařazeny odd. 
ARO+JIP, novorozenecká oddělení a ORL ambulance.   

Z celkového počtu 1 238 provedených kontrol bylo 82 kontrol se zjištěnými nedostatky (tj. 
6,3 %). Je to o 1 % zjištěných závad méně než v roce 2013. Nejčastěji byly zjištěny nedostatky 
z oblasti sterilizace, chybné evidence deníku sterilizace, v manipulaci s odpady, v provádění 
úklidu, v nedodržování exspirací dezinfekčních prostředků, v opakovaném používání 
jednorázových pomůcek, chybějících jednorázových papírových ručníků a v neprovedení 
aktualizace provozních řádů. V režimu SZD nebylo vydáno žádné rozhodnutí k předcházení 
vzniku a šíření infekčních onemocnění. Nedostatky provozovatelé odstranili na místě nebo ve 
stanoveném termínu doložili doklady o odstranění nedostatků. 

Součástí výkonu SZD byl celkem v 63 případech odběr vzorků teplé vody na průkaz legionel 
ve vodě z vodovodních baterií a sprchových růžic v souvislosti s epidemiologickým šetřením 
onemocnění lagionelózou. Z tohoto počtu bylo 14 nevyhovujících nálezů. Dále byl proveden 25x 
odběr pitné vody v souvislosti s epidemickým výskytem infekčních onemocnění. V 7 případech 
kvalita vody nevyhověla legislativním požadavkům na pitnou vodu. S provozovateli byla vždy 
projednána potřebná nápravná opatření. 

V rámci SZD byly prováděny stěry z prostředí. Celkem bylo provedeno 145 stěrů, z nichž 
nevyhovělo 19 stěrů. Nevyhovující výsledky byly vždy s provozovatelem projednány a byla 
zjednána náprava. 

Bylo provedeno celkem 54 kontrol sterilizační účinnosti sterilizátorů. Ve všech případech 
účinnost vyhověla. 
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Tabulka č. 16: Přehled o provedených kontrolách podle typu zařízení 

* za předpokladu, že 1 kontrola = 1 zkontrolované zařízení 

 

 
Předmět kontroly 

Počet 
dozorovaných 

zařízení 

Počet 
provedených 

kontrol 
k 31.12.2014 

Podíl 
zkontrolovaných 
zařízení * (v %) 

A Zdravotnická zařízení    

Operační a zákrokové sály 89 62 69,6 

Endoskopická pracoviště 35 13 37,1 

Centrální sterilizace a sterilizační 
centra 

21 21 100 

Infuzní stacionáře - hygienické 
zabezpečení při aplikaci léčivých 
přípravků 

 

21 

 

13 

 

61,9 

Hemodialyzační oddělení 9 8 88,8 

ORL ambulance 49 25 51,0 

Oddělení ARO, JIP 65 34 52,3 

Novorozenecká oddělení 12 12 100 

Ambulantní zdravotnická zařízení 2 723 118 4,3 

Lůžková zdravotnická zařízení 166 33 19,8 

Laboratorní provozy 53 2 1,8 

B Zařízení sociálních služeb    

Zařízení sociálních služeb 113 32 28,3 

C Kontrola proočkovanosti    

Kontrola proočkovanosti - ambulance 
praktických lékařů pro děti a dorost  

353 350 99,1 

Kontrola proočkovanosti BCG dle 
vyhl. 537/2012 u PLDD a v 
kalmetizačních centrech (děti nar. 
2012) 

 

368 

 

363 

 

98,6 

Kontrola proočkovaností proti 
pneumokok. nákazám - zdrav. zařízení 
dle § 6 odst. 1 vyhl. č. 537/2006 Sb.  

 

121 

 

119 

 

98,3 

CELKEM 4 074 1 300 31,9 
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 Řešené podněty a oznámení 3.3.4
Celkem bylo 16 podnětů. Z toho byly 3 podněty oprávněné, 3 podněty byly částečně oprávněné, 
6 podnětů bylo neoprávněných, ostatní byly pro nepříslušnost předány k řešení jiným úřadům. 
Šetřené podněty se týkaly nevyhovujících hygienických podmínek ve zdravotní péči, a dále 
výskytu hmyzu a hlodavců. 

 

 Sankce 3.3.5
Byla uložena jedna pokuta v příkazním řízení v celkové výši 4 000,- Kč. Byla udělena ve 
stomatologické ordinaci formou příkazu na místě za nedostatky ve sterilizaci (nevhodné obaly, 
nesprávné parametry sterilizace, nevhodné obaly ke sterilizaci) a za nedostatky v manipulaci 
s odpadem. Náprava zjištěných závad byla řešena projednáním včetně stanovení harmonogramu 
odstranění závad, kontrolovaná osoba dobře spolupracovala. 

 

 Specifické činnosti odboru  3.3.6
Bylo provedeno celkem 9 452 epidemiologických šetření při výskytu infekčních onemocnění. 
Bylo vydáno celkem 2 991 rozhodnutí, z toho 2 387 rozhodnutí o opatřeních k předcházení 
vzniku a šíření infekčních onemocnění, 1 rozhodnutí o omezení využití vodního zdroje a 603 
rozhodnutí k provozním řádům.   

Hlášeno bylo 16 epidemických výskytů alimentárních onemocnění - 5x salmonelóza,  9x virové 
enteritidy, 2x enteritidy s nezjištěným původcem. Zdroj se podařilo prokázat pouze ve 2 
případech. V 5 případech salmonelóz se podařilo prokázat vehikulum nákazy. Etiologické agens 
nebylo v případě dvou epidemických výskytů zjištěno.  

 

Graf č. 2: Přehled epidemických výskytů v roce 2014 dle jednotlivých okresů a diagnóz 
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Úkoly hlavního hygienika ČR 

Celostátní prioritou kontrolního plánu pro rok 2014 byla kontrola primovakcinace  BCG dětí 
narozených v období od 01.01.2013 do 30.06.2013 v ordinacích praktických lékařů pro děti 
a dorost (dále jen „PLDD“), závady zjištěny nebyly.  

Úkolem HH bylo hlášení závažných případů chřipky. Osloveni byli poskytovatelé lůžkové péče 
v regionu a požádáni o hlášení závažných případů chřipky.  

Dalším úkolem HH, který vyplynul z aktuální epidemiologické situace s ohledem se 
zajišťováním preventivních opatření v souvislosti s nebezpečím importu Eboly do ČR, bylo 
provedeno ověření vybavenosti OOP u 10 % praktických lékařů pro dospělé (dále jen „PLD“) 
a PLDD. 

V souvislosti se zajišťováním preventivních opatřeních v souvislosti s nebezpečím importu 
Eboly do ČR zajištovali pracovníci protiepidemických oddělení od podzimu roku 2014 do dubna 
roku 2015 výkon služby OOVZ na Letišti Václava Havla v Praze.  

Na úseku administrativní kontroly proočkovanosti k 31.12.2013 u dětí s příjmením začínajícím 
na „D“ byla provedena kontrola  ordinací PLDD. U zjištěných případů neočkovaných dětí se 
jednalo o relativní kontraindikaci očkování, např. opakované infekty HCD apod., a tyto děti 
budou doočkovány dle aktuálního zdravotního stavu. Rovněž byla provedena administrativní 
kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám u vybraných skupin obyvatelstva, 
závažné nedostatky zjištěny nebyly. 

Pravidelně v týdenních intervalech byla sbírána data o výskytu akutních respiračních infekcí 
(ARI) a s chřipkovým onemocněním (ILI) od praktických lékařů, v jednotlivých věkových 
skupinách v rámci reprezentativního vzorku populace, která jsou dále zpracovávána. V rámci 
sentinelu byly během chřipkové sezóny zajišťovány odběry biologického materiálu na 
virologické vyšetření v příslušné NRL. 

V týdenních intervalech byla zajišťována aktivní surveillance akutních chabých paréz u dětí do 
15 let věku na neurologických odděleních nemocnic v kraji. 

Bylo zjišťováno očkování proti rotavirovým infekcím v ordinacích PLDD.   

Každoročně je podáváno hlášení o novorozencích HBsAg pozitivních matek na základě 
průběžně získávaných dat od příslušných PLDD. 

2x ročně je MZ hlášeno vyšetření Chlamydia trachomatis z laboratoří, 4x ročně kontrola 
a sumarizace proměnných u invazivních pneumokokových onemocnění, 1x ročně probíhá 
zmapování aktivit HIV/AIDS ve všech okresech.  

Na územním pracovišti v Rakovníku a Mladé Boleslavi je jedenkrát měsíčně prováděn odběr 
splaškové vody z ČOV Rakovník a ČOV Bělá pod Bezdězem - Jezová na vyšetření poliovirů a 
její transport na SZÚ Praha. 

Průběžně probíhá spolupráce s orgány veterinární správy – předávání informací o výskytu 
infekčních onemocnění z potravin v souladu s metodickým pokynem. 
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Celkem bylo vypracováno 16 stanovisek v rámci připomínkových řízení k návrhům nových 
právních předpisů a novelám stávající legislativy v oboru. 2 stanoviska byla vydána v rámci 
připomínkového řízení k Akčnímu plánu programu Zdraví 2020. 

 

 Další činnosti odboru 3.3.7
Pracovnice 3 protiepidemických oddělení kraje se podílely na spolupráci se SZÚ Praha 
při realizaci studie EHES. Jednalo se o provádění lékařského a antropometrického vyšetření, dále 
o zajištění laboratorního vyšetření, včetně odběru venózní krve ve zdravotnickém zařízení. 

V rámci krajských priorit byl prováděn SZD v ORL ambulancích, novorozeneckých oddělení, 
odd. ARO a JIP. Jednou z priorit výkonu SZD na krajské úrovni byly i společné kontroly v rámci 
dvou územních pracovišť.  

Mezi ostatní odborné výkony, které byly pracovnicemi protiepidemického oddělení plněny, patří 
zejména pravidelná týdenní hlášení ARI/ILI, týdenní hlášení o aktuální epidemiologické situaci 
a jejich vykázání do programu EPIDAT, zajištění virologických odběrů na chřipku a jejich 
transport do SZÚ Praha. 

K dalším činnostem patřila verifikace dotazníků uživatelů drog, zajišťování podkladů pro 
drogovou problematiku, tvorba podkladů pro výroční zprávu, výroční statistiky.  

Konzultační činnost je poskytována zdravotnickým pracovníkům i široké veřejnosti. Konzultace 
probíhají telefonicky či při osobním jednání. Přesný počet není evidován. 

Bylo zodpovídáno velké množství dotazů týkající se výskytu vší v dětských kolektivních 
zařízeních. Byly rozeslány informační materiály týkající se tohoto problému. Tyto situace byly 
projednávány jak s kolegyněmi z hygieny dětí a mladistvých, tak s řediteli příslušných 
kolektivních zařízení.  

Tým pro VNN (5 výjezdních skupin) se účastnil na cvičení a podílí se na tvorbě vnitřních 
dokumentů týkajících se VNN. 

Dvě pracovnice odboru pravidelně provádějí pedagogickou činnost na dvou středních a vyšších 
odborných zdravotnických školách. Dále byla přednesena přednáška pro studenty SZŠ a VOŠ 
Příbram na téma činnost HS, přednáška pro studenty SZŠ a VOŠ Příbram na téma alkohol 
a přednáška pro hlavní sestry ZZ ve Středočeském kraji na téma chřipka a Ebola. 
  
Pracovnice protiepidemického odboru se v průběhu celého roku 2014 zúčastnily 19 vzdělávacích 
akcí, kterých se z odboru zúčastnilo celkem 73 osob. Pravidelně jednou měsíčně jsou pořádány 
odborné semináře protiepidemického odboru, kam jsou zváni odborníci z jiných oborů. 
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3.4 ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ 
 Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání  3.4.1

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání sleduje vliv výživy na zdraví populace 
v konkrétním životním a pracovním prostředí z hlediska podmínek a příčin vzniku a šíření 
infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění a ostatních poruch zdraví. Z výsledků 
dozorové činnosti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění pracovníci odboru 
stanovují a prosazují preventivní nebo represivní opatření.  

Za tímto účelem pracovníci zejména: 

- plánují, organizují, řídí a provádí státní zdravotní dozor: 
i. v oblasti poskytování stravovacích služeb podle předpisů Evropské unie, zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; 

ii. v oblasti bezpečnosti potravin při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví 
spotřebitele, nebo zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození 
zdraví z potravin podle předpisů Evropské unie, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách, ve znění pozdějších předpisů; 

iii. v oblasti předmětů běžného užívání (dále jen „PBU“) podle předpisů Evropské unie 
a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 
a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů; zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

- podílí se na šetření alimentárních nákaz v provozovnách, kde jsou vykonávány činnosti 
epidemiologicky závažné, tj. při výrobě, při uvádění potravin do oběhu, a ve stravovacích 
službách, a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření; 

- kontrolují provedení příslušných opatření ve stravovacích službách v souvislosti s hlášením 
nebezpečných výrobků evropským Systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva 
(RASFF); 

- kontrolují zdravotní nezávadnost PBU, především v oblasti nově zaváděných technických 
zařízení, nových materiálů a velkých technologických celků; 

- zajišťují provedení příslušných opatření v oblasti PBU v souvislosti s hlášením 
nebezpečných výrobků evropským Systémem rychlého varování RAPEX a RASFF popř. 
jiných orgánů v oblasti PBU; 

- prověřují znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících 
činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

- ověřují rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky 
č. 475/2002 Sb., o zkoušce znalosti hub; 
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44; 44% 
56; 56% 

vyhovující kontroly nevyhovující kontroly

- plní povinnosti KHS jako dotčeného správního orgánu v řízeních vedených podle 
zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví 
v daném oboru; 

- řeší podněty spotřebitelů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti stravovacích služeb, 
PBU a bezpečnosti potravin. 

 

 Preventivní dozor 3.4.2
V rámci preventivního hygienického dozoru bylo v roce 2014 vydáno celkem 808 závazných 
stanovisek. Dílčích stanovisek k projektům i kolaudacím pro jiné odbory KHS bylo vydáno 116. 
V rámci odboru hygieny výživy a PBU bylo v roce 2014 vydáno celkem 11 negativních 
vyjádření. 

 

 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) – v členění na SZD HV a SZD PBU 3.4.3
1) Kontrolní plány 

Graf č. 3: Provedené kontroly – oblast HV (v procentech) 
V oboru hygieny výživy byl pro rok 
2014 stanovený počet kontrol 3 027. 
Provedeno bylo celkem 3 119 
kontrol. V oboru PBU byl počet 
předepsaných kontrol 161, 
provedeno bylo celkem 214 kontrol.  

 
*Za nevyhovující kontroly se 
považují ty, kde byla zjištěna 
minimálně jedna závada.    

 

 

 

2) Běžný hygienický dozor oboru hygieny výživy 
Ve Středočeském kraji bylo evidováno celkem 6 719 provozoven podléhajícím dozoru OOVZ. 
V roce 2014 bylo zkontrolováno 2859 provozoven, tj. 42,5 %. Nejčastěji byly zjišťovány 
nedostatky spočívající v nedostatečné úrovni provozní hygieny, ve špatném stavebně-technickém 
stavu, v nekvalitně zpracovaných postupech založených na zásadách HACCP či jejich 
nedodržování, v uvádění pokrmů do oběhu či v nesprávném skladování potravin a pokrmů (viz 
graf č. 4). Nejčastěji ukládaná opatření představuje graf č. 5. 
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Graf č. 4: Nejčastěji zjišťované závady – oblast HV 

 
 

Graf č. 5: Nejčastěji ukládaná nápravná opatření – oblast HV (v procentech) 

 
Spolupráce s jinými dozorovými orgány probíhala bez větších problémů a na profesionální 
úrovni. Jednalo se například o ostatní orgány v oblasti dozoru nad bezpečností potravin – Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekci a Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy, 
kde se intenzita komunikace koncem roku ještě zvýšila v souvislosti s kompetenčními změnami 
v oblasti dozoru nad stravovacími službami od 1. 1. 2015. Dalšími spolupracujícími institucemi 
byly i jednotlivé orgány místní samosprávy, zejména stavební odbory. Dále v jednotlivých 
případech a kauzách bylo spolupracováno i s Celní správou, Policií ČR případně ČOI. V rámci 
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výrobky a materiály pro styk s potravinami

konkrétní společné akce v oblasti PBU s orgány celní správy bylo odebráno před propuštěním do 
volného oběhu 21 vzorků hraček z měkčených plastů (panenky, zvířátka, pletací gumičky) 
z toho 2 vzorky nevyhověly – orgány celní správy nebyly propuštěny do volného oběhu. 
 

3) Vzorky v oboru hygieny výživy 
Odběr vzorků a jejich analýzy byly v roce 2014 prováděny obdobně jako v letech předchozích – 
odebráno bylo celkem 704 vzorků.  
Odebrané vzorky byly podrobeny celkem 976 analýzám – 342x mikrobiologické vyšetření 
(35 %), 345x chemické rozbory (35,4 %), 289x senzorické posouzení (29,6 %). Rozsah 
mikrobiologického vyšetření byl směřován na kontrolu bezpečnosti potravin a pokrmů, tj. 
bakteriální původci onemocnění, nejvyšší mezní hodnoty počtu mikroorganismů případně další 
ukazatele. Vzorky pak byly hodnoceny ve smyslu požadavků nařízení ES. Z celkového počtu, 
v případě mikrobiologického vyšetření, bylo 39 vzorků nevyhovujících. Jednalo se konkrétně 
o tyto vzorky: 32x zmrzlina (Enterobacteriaceae), 5x teplý pokrm (koliformní bakterie, Listeria 
monocytogenes), 1x nápoj (koliformní bakterie) a 1x pitná voda (počty kolonií při 36°C). 
Z celkového počtu 345 chemických vyšetření bylo nevyhovujících 30 vzorků (8,7 %). Chemická 
vyšetření nevyhověla zejména v ukazateli průkaz DNA a koncentrace volných masných kyselin 
v souvislosti s kvalitou fritovacích olejů, dále pak výjimečně v syntetických barvivech, etanolu, 
isopropanolu, metanolu, botanickém původu lihu, dusičnanech, extraktu původní mladiny, apod. 
Senzorické hodnocení surovin, polotovarů, rozpracovaných i finálních pokrmů je běžnou 
součástí SZD. 
 

4) Běžný hygienický dozor obor hygieny PBU 
Graf č. 6: Kontrolované 
výrobky – oblast PBU 
(v procentech) 

Kontrolní plán na rok 2014 
stanovil pro oddělení hygieny 
PBU 161 kontrol 
u podnikatelských subjektů - 
výrobců, dovozců a distributorů 
předmětů běžného užívání 
a minimálně odběr 11 vzorků 
PBU. Provedeno bylo celkem 214 
kontrol u výrobců, dovozců a v 

tržní síti a bylo zkontrolováno 327 výrobků/ materiálů a odebráno 49 výrobků pro laboratorní 
vyšetření. 
V rámci 146 hlášení v systému včasného varování RAPEX bylo provedeno celkem 36 kontrol 
při vyhledávání nebezpečných kosmetických přípravků, 36 kontrol pro hračky a 12 kontrol pro 
výrobky pro děti do 3 let. V letošním roce nebyl nalezen na území Středočeského kraje žádný 
z notifikovaných výrobků. 
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Dále bylo provedeno 25 šetření v rámci vyhledávání vyhlášených nebezpečných výrobků, a to 
kontrol: 4 pro kosmetické přípravky, 6 pro předměty určené pro styk s potravinami, 3 pro 
výrobky pro děti ve věku do tří let a 12 pro hračky. Při 1 kontrole bylo nalezeno 6 ks panenek, 
které byly na provozovně provozovatelem znehodnoceny a následně zlikvidovány.  
 

Internetový prodej 

Provedeno bylo 21 kontrol internetových obchodů z toho 17 kontrol se týkalo e-shopů 
s nabídkou kosmetických přípravků. Jednalo o kontroly převážně provedené na základě 
podnětů právnických osob i spotřebitelské veřejnosti na podezření prodeje padělků. Za 
nesoučinnost byla udělena sankce subjektu, na který bylo opakovaně spotřebitelskou veřejností 
podáno několik podání. 

Příklady zjišťovaných závad: v oblasti výrobků pro děti ve věku do tří let se jednalo nejčastěji 
o závady v oblasti nedostatečného značení nebo chybějícího prohlášení v době kontroly. 
Nejčastější problém v oblasti hraček představovalo zjištění, že měkčené plastové materiály 
obsahují zakázanou kyselinu ftalovou. U kosmetických výrobků a předmětů určených pro styk 
s potravinami šlo nejčastěji o nedostatečné značení. 

 

5) Vzorky v oboru hygieny PBU 
V roce 2014 bylo laboratorně vyšetřeno celkem 49 vzorků odebraných v tržní síti, z toho 
v rámci regionálních akcí: 10 vzorků hraček z měkčeného plastu na ověření přítomnosti 
zakázaných esterů kyseliny ftalové, 5 vzorků kosmetických přípravků se zaměřením na 
dodržení mikrobiologických požadavků, 11 vzorků dětských botiček ověření obsahu 
šestimocného chrómu, dimethyl-fumarátu, 9 předmětů určených pro styk s potravinami z plastů 
stanovení pro ověření migrací v rozsahu platné legislativy, čistoty pigmentů a senzorických 
zkoušek, 6 vzorků při šetření podnětů (1x výrobky pro děti do 3 let, 5x předměty určené pro 
styk s potravinami), 8 vzorků v rámci cíleného celostátního úkolu HH ČR (5x výrobky určené 
pro styk s potravinami, 3x hračky). Celkem nevyhovělo 6 vzorků – 4x prokázán obsah 
zakázaných esterů kyseliny ftalové u měkčených plastových hraček. 1 kosmetický přípravek 
nevyhověl požadavkům na mikrobiologickou čistotu a 1 výrobek pro styk s potravinami neměl 
vlastnosti pro předpokládané použití (olupování povrchu).  

 

6) Rozhodnutí 
Celkem bylo ve 122 případech provozovatelům uloženo provést následující opatření: 60x 
nařízena sanitace, 26x nařízeno znehodnocení či likvidace potravin, 14x pozastaven výkon 
činnosti do doby odstranění závady, 1x nařízeno uzavření provozovny, 1x zákaz používání 
nejakostní pitné vody, 10x nařízena ochranná DDD. Dále bylo 10x dle čl. 54 odst. 2 písm. h) 
Nařízení (ES) č. 882/2004, nařízeno vyřazení potravin z použití ve stravovací službě.  
Ve 2 případech bylo vydáno rozhodnutí o námitkách s tím, že podané námitky byly zamítnuty. 
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 Řešené podněty a oznámení 3.4.4
V roce 2014 bylo na KHS Středočeského kraje doručeno na odbor hygieny výživy a PBU celkem 
347 podnětů a oznámení k vykonání státního zdravotního dozoru, z toho 131 anonymních 
podání. Pro věcnou či místní nepříslušnost jiným kompetentním dozorovým orgánům státní 
správy (SZPI, KVS, ČOI, stavební odbory městských úřadů, SVS, KHS jiného kraje, finanční 
úřady, městská či cizinecká policie, úřad práce) bylo postoupeno k dalšímu řízení 90 podání. 

 

Obor hygieny výživy 

Bylo provedeno 229 šetření, v indikovaných případech bylo postupováno v součinnosti s jinými 
úřady státní správy (celní úřad, stavení odbor městského úřadu apod.). Z tohoto počtu bylo na 
základě šetření podnětů vyhodnoceno 62 v kategorii jako oprávněné. Z analýzy vyplývá větší 
podíl oprávněných podnětů v případě anonymního podání stěžovatelů (23,9 %), v případě 
adresných podnětů je počet menší o cca 10 %. Částečně oprávněných podnětů bylo v roce 2014 
zaznamenáno 36 s tím, že opět procentuálně převažují anonymní podněty. Podnětů 
klasifikovaných jako neoprávněné bylo celkem 122. Podněty, jejichž oprávněnost nelze 
vyhodnotit byly zaznamenány v počtu 7. Šetření dvou podnětů nebylo ke konci roku 2014 
uzavřeno. Stížnosti a oznámení byly zaměřeny např. na nedostatky v provozní a osobní hygieně, 
nevyhovující kvalitu podávaných pokrmů, zdravotní potíže po konzumaci, nedostatky ve 
stavebně technickém stavu, nevyhovující podmínky pro provoz, klamání spotřebitele, 
problematiku kouření. 

 

Obor hygieny PBU 

V této oblasti bylo přijato celkem 37 podnětů od spotřebitelské veřejnosti z toho 4 anonymní, 
které byly neoprávněné. 9 podnětů bylo postoupeno pro místní nepříslušnost. 

Celkem bylo v roce 2014 šetřeno 24 podnětů, z toho 7 podnětů bylo oprávněných (kosmetické 
prostředky), 8 neoprávněných (4 výrobky pro styk s potravinami, 2 kosmetické prostředky, 2 
výrobky pro děti do 3 let), 9 podnětů nebylo možné vyhodnotit (např. pro nesoučinnost 
kontrolované osoby, výrobky nebylo možné odebrat). 

 

 Sankce 3.4.5
V roce 2014 bylo za odbor hygieny výživy a PBU uloženo celkem 432 sankcí v celkové výši 
1 262 600,- Kč. 

 

Obor hygieny výživy 

Uloženo celkem 420 sankcí ve výši 1 204 600,- Kč. V blokovém řízení uloženo 37 sankcí 
v celkové hodnotě 34 600,- Kč. V rámci správního řízení bylo uloženo celkem 379 sankcí 
v celkové výši 1 164 000,- Kč. V jednom případě byl podán odpor proti jednomu z těchto 
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rozhodnutí s tím, že odvolacím orgánem bylo rozhodnutí potvrzeno. Kromě pokut uložených dle 
§ 92 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., byla uplatněna 1x sankce dle § 24 zákona č. 634/1992 Sb. 
a 2x sankce dle § 17a odst. 1, písm. n) zákona č. 110/1997 Sb. v celkové výši 5 000,- Kč. 

 

Obor hygieny PBU 

V roce 2014 bylo uloženo 12 sankcí v celkové hodnotě 58 000,- Kč. 1x sankce uložena dovozci 
výrobků pro styk s potravinami za uvedení na trh výrobku bez dokumentace, 2x za uvedení 
kosmetických přípravků na trh bez vyhovujícího označení, 7x v oblasti hraček za uvedení na trh 
nebezpečných hraček a bez nabývacích dokladů a 2x u výrobků pro děti do 3 let za absenci 
prohlášení a nabývacích dokladů. 

 

 Specifické činnosti odboru   3.4.6
Obor hygieny výživy 

1) Celostátní prioritní oblasti výkonu SZD 
Jako prioritní oblasti SZD z hlediska celostátního byly pro rok 2014 stanoveny: „Stravování pro 
zdravotnická zařízení a sociální služby“ – provedeno 174 kontrol a „Stánky poskytující rychlé 
občerstvení“ – provedeno 247 kontrol. 
 

2) Celostátní cílené kontrolní akce – úkoly hlavního hygienika ČR 
i. Kontrola obsahu vybraných syntetických barviv ve zmrzlinách a sledování jejich zdravotní 

nezávadnosti z hlediska mikrobiální kontaminace  
Provedeno bylo celkem 66 kontrol v 62 zařízeních poskytující stravovací služby. 4 vzorky 
zmrzlin byly odebrány k chemické analýze jak kvalitativní tak kvantitativní. Všechny odebrané 
vzorky vyhověly v rozsahu provedených stanovení platným právním předpisům co do povolené 
přítomnosti i obsahu syntetických barviv. Dále bylo odebráno celkem 68 vzorků zmrzlin (včetně 
opakovaných odběrů) k mikrobiologickému vyšetření ve vybraných ukazatelích. V prvním kole 
bylo odebráno 36 vzorků, z nichž 5 vzorků zmrzlin nevyhovělo ve sledovaném ukazateli 
Enterobacteriaceae kritériím hygieny výrobního procesu a dále ve dvou případech byla zjištěná 
hodnota rovna limitu M = 100 KTJ/g (bez zohlednění nejistoty; dle sdělení ZÚ je 
u mikrobiologických ukazatelů nejistota do 20 %). V této souvislosti byl ve všech 7 případech 
proveden opakovaný odběr vzorku zmrzliny (celkem 19 vzorků) a/nebo také odběr suroviny 
(sušená zmrzlinová směs) použité pro výrobu zmrzliny (celkem 10 vzorků). Pouze ve 4 
případech odebrané vzorky zmrzlin i sušených zmrzlinových směsí vyhověly. Ve dvou 
zařízeních s opětovně nevyhovujícím vzorkem vanilkové točené zmrzliny byly zjištěné 
skutečnosti projednány s kontrolovanými osobami; v obou provozovnách byla nařízena sanitace 
strojů pro výrobu točené zmrzliny, pracovních ploch a pracovních pomůcek na výrobu zmrzliny 
za použití vhodného desinfekčního přípravku. Ve třetím zařízení byly zjištěné skutečnosti 
opakovaně projednány s provozovatelem zařízení a opatřením dle článku 54 odst. 2 písm. h) 
nařízení 882/2004 byla pozastavena výroba a prodej zmrzliny do doby, než bude provozovatelem 
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výsledky zkoušení (mikrobiologické vyšetření, počet vzorků n = 5) doloženo, že zmrzlina 
vyrobená studenou cestou ve sledovaném ukazateli Enterobacteriaceae vyhovuje 
mikrobiologickým kritériím stanoveným v nařízení 2073. V těchto zařízeních stravovacích 
služeb byla účinnost provedené sanitace ověřena kontrolním odběrem vzorků k laboratornímu 
vyšetření. Protože v rozsahu provedených kontrol byly zjištěny některé závažnější nedostatky 
(např. nedodržení limitu, značení, provozní hygiena, nevhodné skladování, apod.), bylo již 
uloženo 6 peněžitých sankcí v celkové výši 10 500,-Kč. Dále bylo uloženo 6 nápravných 
opatření, a to v pěti provozovnách nařízení provedení sanitace a v jedné z nich také pozastavení 
výroby a prodeje zmrzliny. 

ii. Monitorování pestrosti stravy podávané ve vybraných zařízeních sociální péče a 
zdravotnických služeb 

Výstup z plnění cíleného SZD byl zaslán na MZ ČR v podobě, která byla požadována 
příslušným metodickým pokynem v prosinci 2014.  

Dále byly odebrány 3 vzorky celodenní stravy v porodnicích. Vyšetření bylo prováděno v 
rozsahu: energetická hodnota, obsah bílkovin, tuků, sacharidů, popela, sušiny a soli. Jednalo se o 
pilotní projekt, kdy byla odebírána strava pouze za jeden den. Výsledky měly tedy pouze 
orientační vypovídací hodnotu a sloužily jako podklad pro diskusi s kompetentním personálem. 
Jako podklad byla použita publikace Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH). 

iii. Odběr vzorků pokrmů s pravděpodobným výskytem akrylamidu 
Výstup z plnění cíleného SZD bude zaslán na MZ ČR v podobě, která byla požadována 
příslušným metodickým pokynem v rámci požadovaného termínu – v průběhu února 2015. 

 

3) Krajské prioritní oblasti výkonu SZD, regionální úkoly 
i. Původ a identita surovin používaných pro přípravu pokrmů 

V rámci stanovené priority bylo provedeno celkem 81 kontrol., které byly konkrétně zaměřeny 
na detekci koňského masa v pokrmech a surovinách z hovězího masa typu kebab či gyros; 
kontrolu původu a identity rybího masa používaného k přípravě pokrmů a kontrolu lihovin. 
Informace o zjištěných nedostatcích v případě surovin pro přípravu pokrmů z masa byly předány 
k došetření KVS. V rámci kontroly lihovin bylo odebráno celkem 32 vzorků lihovin; 24 vzorků 
vyšetřeno na obsah etanolu, metanolu a isopropanolu, z nichž 2 nevyhověly v ukazateli 
isopropanol, 2 v ukazateli etanol a 1 v ukazateli metanol, zbylých 19 vzorků vyhovělo → ve 3 
případech byla dále v celně technické laboratoři provedena metoda izotopové analýzy za účelem 
prokázání botanického původu lihu, kdy bylo zjištěno, že v jednom případě předmětná lihovina 
obsahuje etanol kvasného původu, avšak neodpovídá deklarovanému botanickému původu; 
z celkového počtu 32 vzorků lihovin bylo 6 lihovin podrobeno chemickému rychlotestu ke 
zjištění pravosti kontrolovaných lihovin – 5x Bacardia a Smirnoff, s vyhovujícím výsledkem). 

ii. Kontrola plnění požadavků stanovených protikuřáckým zákonem 
Tato krajská priorita byla cíleně zaměřena na kontrolu zařízení umístěných v nákupních 
galeriích. Provedeno celkem 42 kontrol; v 8 případech zjištěny nedostatky v oblasti porušení zák. 
č. 379/2005 Sb., a to zejména, že PPP umožnil kouřit v zařízení, které není stavebně odděleno 
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od veřejnosti volně přístupných uzavřených prostor obchodního centra, kouření v zařízeních, 
která u vstupu byla viditelně označena grafickou značkou „kouření zakázáno“, popřípadě 
chybějící grafické označení u vstupu do provozovny. Za zjištěné nedostatky, zvláště 
v případech, kdy kontrolovaná osoba neprojevila patřičnou součinnost, bylo uloženo celkem 5 
sankcí v celkové výši 31.000,-Kč 

iii. Sledování kvality oleje při fritování 
SZD byl zaměřen na sledování kvality fritovacího oleje, který byl v době kontroly používán 
především ve fritézách k přípravě smažených pokrmů. Byly sledovány smyslové vlastnosti 
používaného oleje, teplota oleje při smažení, kritéria pro výměnu oleje a způsoby kontroly ze 
strany provozovatele. Celkem bylo zkontrolováno 202 zařízení stravovacích služeb. Vedle 
senzorického posouzení byla kvalita olejů ověřována také chemickým rychlotestem 3M 
„LRSM“, (jako ukazatel snižování kvality olejů využívá koncentrace volných masných kyselin), 
který je schopen indikovat přepálené tuky a oleje. Ve 13% případů byla naměřena teplota 
smažícího média překračující +180 °C. Kontrola kvality oleje ze strany PPP je zpravidla 
prováděna vizuálním posouzením. 

iv. Kontrola provozoven v rekreačních oblastech 
V rámci těchto aktivit byla veřejná stravovací zařízení sezónního charakteru v rekreačních 
a sportovně atraktivních oblastech – areály (auto)kempů, tábořiště, areály veřejných koupališť, 
okolí významných památek, turistické stezky apod. Celkem bylo provedeno 311 kontrol 
v náhodně vybraných zařízeních stravovacích služeb. Při těchto cílených kontrolách byly 
nedostatky zjištěny cca v 49 % provedených kontrol. Četnost a druh závad ve většině odpovídá 
výsledkům běžných kontrol při SZD. Celkem bylo uloženo 36 peněžitých sankcí v celkové výši 
98 500,- Kč. Dále bylo uloženo 14 nápravných opatření. 

v. Kontrola provozoven s večerním provozem 
Celkem bylo provedeno 270 kontrol v náhodně vybraných zařízeních stravovacích služeb 
s odpolední a večerní provozní dobou, přičemž v 56% byly zjištěny různě závažné nedostatky. 
V důsledku toho bylo uloženo 31 peněžitých sankcí v celkové výši 63 500,-Kč a vydáno 10 
nápravných opatření. 

vi. Kontrola obsahu vybraných syntetických barviv v ledových tříštích 
Provedené kontroly (23) byly spojeny výhradně s odběrem vzorků. Bylo odebráno celkem 28 
vzorků ledových tříští s různou příchutí. Laboratorní analýzou odebraných vzorků byla ve třech 
případech zjištěna přítomnost syntetických barviv v množství, které není v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, 
v platném znění. Vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, zda originálně balené směsi, použité 
k přípravě ledových tříští, byly v souladu s ustanoveními Nařízení Komise (EU) č. 232/2012, 
kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde 
o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, 
Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) uvedeny na trh před 1. 
červnem 2013, byla věc předána SZPI k dalšímu šetření. Dále ve dvou případech byl 
kvantifikován obsah syntetického barviva E133 – brilantní modř, které však nebylo uvedeno na 
obalu použité sypké směsi – rovněž postoupeno SZPI. 
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4) Systémy rychlého varování – RASFF a RAPEX 
V oblasti hygieny výživy byla dále řešena hlášení RASFF zaslaná z MZ ČR.  

1. Salmonella spp. ve výrobku DREHSPIESS NACH GYROSART – VEPŘOVÉ, GYROS 
2. Nevyhovující obsah morfinu ve výrobcích DR.ENSA Mák modrý 
3. Nevyhovující obsah chlorečnanů v CHERRY RAJČATECH, Senegal 
4. Nevyhovující obsah chlorátů – chlorečnanů v ŘÍMSKÉM SALÁTU, Španělsko 
5. 2014.0768_Nitrofuran (metabolit) furazolidon (AOZ) v mražených králících 
6. Skleněný střep ve výrobku BONA VITA MUESLI WITH CHOCOLATE (předmětné zařízení 
v gesci HDM – předáno) 

Ve všech případech nebyly, vzhledem k časové prodlevě hlášení, notifikované potraviny 
systémem RASFF v provozovnách uvedených na distribučních seznamech zjištěny – byly již 
spotřebovány. Pouze v jedné provozovně bylo pozitivní šetření na základě RASFF 2014.0768 – 
3 kg mraženého králičího masa, které bylo vráceno dodavateli. 

 

Obor hygieny PBU 

1) Celostátní cílené kontrolní akce – úkoly hlavního hygienika ČR 
i. Celostátní prioritní oblasti výkonu SZD 

Ověření výrobní metody vyhovující správné výrobní praxi při výrobě kosmetických přípravků. 
Bylo provedeno 10 kontrol u výrobců. Nejčastějšími nedostatky v roce 2014 bylo předložení 
zprávy o hodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku, které nesplňovaly nové požadavky 
platné od července 2013 – zprávy byly hodnotitelům vraceny k přepracování. Kontrola v oblasti 
předmětů určených pro styk s potravinami se týkala ověření zavedení zásad správné výrobní 
praxe (nařízení (EU) č. 2023/2006). Bylo provedeno 11 kontrol u výrobců předmětů určených 
pro styk s potravinami. Nejčastějšími nedostatky bylo nevedení záznamů např. o provedení 
školení zaměstnanců, údržbě, úklidu apod. 

ii. Celostátní cílené kontrolní akce 
Cílený státní zdravotní dozor v oblasti předmětů určených pro styk s potravinami byl zaměřen 
na zdravotní rizika spojená s používáním plastového kuchyňského nádobí a náčiní, v oblasti 
kosmetických přípravků byl zaměřen na kontrolu označování kosmetických přípravků se 
zaměřením na zdravotní tvrzení, v oblasti hraček byl zaměřen na zdravotní rizika hraček 
obsahující měkčené části zejména ve tvaru zvířátek nebo plastových pistolek. 

Cílený dozor s orgány celní správy zaměřený na zdravotní rizika vybraného druhu hraček 
vyrobeného nebo dodaného ze zemí mimo Evropskou unii proveden ve dvou etapách, během 
kterých bylo zasláno 8 výměnných formulářů, v rámci 4 sdělení odebráno 6 vzorků, dále 
doručeno 33 výměnných formulářů, na základě 12 sdělení bylo analyzováno 16 vzorků hraček. 

 

2) Regionální kontrolní akce 
Kontroly v tržní síti s odběrem 
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V oblasti hraček probíhal cílený odběr v tržní síti hraček z měkčených plastů (10 vzorků) 
zaměřený na zvířátka (2 vzorky), pletací gumičky (5 vzorků) a jejich přívěsky (2 vzorky) 
a pistolku s přísavkami (1 vzorek) pro ověření přítomnosti zakázaných esterů kyseliny ftalové. 
Nevyhověly 3 hračky – 2x přívěsky a přísavky u pistolky. Zdravotná rizika spojená s používáním 
pletacích gumiček nebyla prokázána. U všech gumiček byl identifikován materiál - SB – 
kopolymer styren butadien, syntetický elastomer a v materiálech vzorků nebyla prokázána 
přítomnost N-nitrosaminů a Nnitrosovatelných látek. Bylo uděleno 7 sankcí za uvedení 
nebezpečného výrobku na trh a bez nabývacích dokladů. 

V oblasti kosmetických prostředků proveden odběr 5 vzorků kosmetických přípravků 
s označením na obale „přírodní“ nebo „bio“ kosmetika se zaměřením na mikrobiologickou 
čistotu. 1 kosmetický přípravek nevyhověl.  

V oblasti předmětů určených pro styk s potravinami provedeno 9 odběrů předmětů běžného 
užívání vyrobených z plastů (typu jednorázový talíř, jídlonosič, dózy, výrobky k podávání 
nápojů) se zaměřením stanovení migrací v rozsahu platné legislativy, čistoty pigmentů 
a senzorických zkoušek. Všechny odebrané předměty z plastu vyhověly. 

V oblasti výrobků pro děti ve věku do 3 let bylo v tržní síti a u jednoho výrobce odebráno 11 
vzorů dětské obuvi (typu bačkorky, plátěnky, capačky, cvičky a kožená obuv) pro ověření 
obsahu zakázané látky dimethyl-fumarátu v podšívkách a stélkách obuvi případně přítomnost 
šestimocného chrómu u kožené obuvi. Všechny odebrané vzorky dětské obuvi vyhověly. 

 

3) Systémy rychlého varování – RASFF a RAPEX 
Řešena 2 oznámení ze systému RASFF č. 2014.1406 a 2014.1187 týkající se: pečící formy – 
ověřeno stažení z prodeje v tržní síti a čajového sítka – dovozce nebyl od výrobce informován, 
na základě upozornění o nutnosti stažení informoval své odběratele a výrobek vrátil výrobci. 
V rámci 146 hlášení v systému včasného varování RAPEX bylo provedeno celkem 36 šetření při 
vyhledávání nebezpečných kosmetických přípravků, 36 kontrol pro hračky a 12 kontrol pro 
výrobky pro děti do 3 let. V letošním roce nebyl nalezen na území Středočeského kraje žádný 
z notifikovaných výrobků. Dále bylo provedeno 25 šetření v rámci vyhledávání vyhlášených 
nebezpečných výrobků, a to kontrol: 4 pro kosmetické přípravky, 6 pro předměty určené pro styk 
s potravinami, 3 pro výrobky pro děti ve věku do tří let a 12 pro hračky. Při 1 kontrole bylo 
nalezeno 6 ks panenek, které byly na provozovně provozovatelem znehodnoceny a následně 
zlikvidovány.  
Na základě výsledků odběrů vzorků bylo na MZ ČR v roce 2014 zasláno 6 oznámení o výskytu 
výrobků nesplňujících požadavky na bezpečnost. Tyto výrobky po došetření distribučního 
řetězce byly následně oznámeny MZ ČR do systémů rychlého varování (RASFF, RAPEX). 
 

 Další činnosti odboru 3.4.7
K dalším činnostem odboru patří i organizace zkoušek ze znalostí hub. V roce 2014 byly 
vypsány 2 termíny, na které se celkem zaregistrovalo 9 žadatelů. 7 z přihlášených adeptů 
u zkoušky uspěli, 1 žadatel neuspěl pouze v ústní části a 1 žadatel neuspěl již v písemném testu. 
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3.5 ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH 
 Popis činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých  3.5.1

Odbor hygieny dětí a mladistvých usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních 
podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností 
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy 
na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim 
dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.  

Za tímto účelem pracovníci odboru zejména: 

- plánují, organizují, řídí a provádí státní zdravotní dozor ve školách a školských zařízeních 
zapsaných do školského rejstříku, včetně učňovských pracovišť a středisek praktického 
vyučování pod správou středních škol, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti 
a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče 
o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání 
se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, 
provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění 
hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení a v oblasti 
stravovacích služeb pro děti a mladistvé; 

- podílejí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje 
příslušná opatření k zamezení jejich šíření; 

- kontrolují dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě; 
- plní povinnosti KHS jako dotčeného správního orgánu v řízeních vedených podle 

zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví 
v daném oboru; 

- hodnotí a usměrňují režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující 
věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy 
a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe; 

- prověřují znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících 
činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech 
i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a dorostu; 

- podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních 
podmínek; 

- kontrolují a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých; 
- spolupracují se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky 

v regionu. 
 

 Preventivní dozor 3.5.2
V preventivním dozoru bylo odborem HDM vydáno 365 závazných stanovisek, stanovisek 
a odborných vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, ke změnám v užívání stavby a 220 
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závazných stanovisek k užívání stavby. Jednalo především o přístavby a nástavby stávajících 
objektů mateřských a základních škol v souvislosti s požadavkem navyšování jejich kapacit, 
a dále o rekonstrukce a modernizace stávajících školských objektů související především se 
snížením energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken a dveří, odstranění azbestové 
zátěže, rekonstrukce otopných soustav včetně výměny zdroje tepla apod.). V rámci 
preventivního dozoru byly také často posuzovány projektové dokumentace ke změnám v užívání 
stávajících objektů. V těchto případech byla nejčastěji posuzována změna užívání objektu 
určeného k bydlení pro účely soukromé provozovny a změna užívání části objektu základní 
školy pro účely mateřské školy. 
Mezi nejvýznamnější stavby kolaudované v r. 2014 ve Středočeském kraji je možné zařadit 
například: 

- v okrese Benešov: rekonstrukce a přístavba ZŠ Pyšely, rekonstrukce ZŠ Miličín, výstavba 
nového pavilonu MŠ Olbramovice nebo nová výdejna při ZŠ a PŠ Konopišská, Benešov, 

- v okrese Beroun: nová MŠ s výdejnou Osov, nová MŠ+ŠJ Hlásná Třebáň, rekonstrukce MŠ 
Loděnice, nový pavilon MŠ Králův Dvůr nebo soukromá ZŠ a MŠ B-English s.r.o., Králův 
Dvůr, 

- v okrese Kladno: přístavba objektu MŠ Kladno a rozsáhlá rekonstrukce ZŠ Slaný, 
- v okrese Kolín: kompletní rekonstrukce MŠ Velim, 
- v okrese Kutná Hora: výstavba nové třídy při MŠ Pohádka, MŠ Uhlířské Janovice, MŠ 

Čáslav, rekonstrukce MŠ Svatý Mikuláš, 
- v okrese Mělník: nová MŠ Postřižín a rozsáhlá revitalizace ZŠ Neratovice 
- v okrese Mladá Boleslav: nová MŠ Dalovice, nová MŠ včetně výdejny Kropáčova Vrutice, 
- v okrese Nymburk: výstavba a dostavba ZŠ Milovice – II. etapa, MŠ Komenského Milovice, 

snížení energetické náročnosti a stavební úpravy tělocvičen ZŠ Václava Havla Poděbrady, 
stavební úpravy a nástavba objektu bývalých dílen ZŠ Sadská a přístavba MŠ Kounice, 

- v okresech Praha-východ a Praha-západ: rekonstrukce a přístavba ZŠ Průhonice, ZŠ Mníšek 
pod Brdy, ZŠ Nehvizdy, ZŠ Stránčice, ZŠ Mukařov, ZŠ Šestajovice a ZŠ Zeleneč,  

- v okrese Příbram: rekonstrukce hřiště ZŠ 28. října Příbram, stavební úpravy školní jídelny 
MŠ Kličkova vila, Příbram, nová MŠ Prosecká Lhota, 

- v okrese Rakovník: stavební úpravy – rozšíření MŠ Lužná, rekonstrukce a rozšíření kapacity 
DM při SOU Nové Strašecí.   

V rámci preventivního bylo v průběhu roku 2014 odborem HDM dále vydáno 437 závazných 
stanovisek k zápisu nebo změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení dle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). Vysoký počet závazných stanovisek vydaných dle školského zákona opět 
souvisí s nárůstem počtu dětí předškolního a mladšího školního věku, a s tím související 
potřebou zvyšování počtu míst v mateřských školách, základních školách, školních družinách 
a ve školních jídelnách. 
 

 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí)  3.5.3
Předmětem výkonu státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“) je státní zdravotní dozor nad 
dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy 
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Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 Sb. a zvláštními právními předpisy k ochraně 
veřejného zdraví v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách osob provozujících 
živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, v rámci zotavovacích akcí a v zařízeních a 
provozovnách zajišťujících stravování dětí.  

Krajská hygienická stanice provádí státní zdravotní dozor v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 
pouze nad zákonem vymezenými oblastmi. Kontrolní činnost je realizována dle plánů kontrolní 
činnosti, které jsou každoročně odsouhlaseny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Podle 
předepsaného počtu, na základě aktuálního počtu úvazků (15,90) a stanoveného počtu kontrol na 
1 zaměstnance týdně (2,0), měl odbor HDM KHS Středočeského kraje pro rok 2014 určeno 
provést 1 367 kontrol. Reálně bylo provedeno celkem 1 590 kontrol. 

 

Tabulka č. 17: Zařízení školního stravování a stravování dětí 

Typy zařízení 
 Počet objektů Počet kontrol 

Počet kontrol 
se zjištěnými 

závadami 

Školní jídelny (kuchyně) 899 408 74 

Školní jídelny – vyvařovny 3 5 1 

Školní jídelny – výdejny 482 163 30 

Stravovací služby v zařízeních pro 
děti do 3 let věku 7 4 1 

Stravování na zotavovacích akcích 12 8 1 

Školní kantýny, bufety 95 53 7 

CELKEM 1 498 614 114 
 
Kontroly byly zaměřeny na plnění hygienických požadavků při skladování, přípravě, výdeji 
i přepravě pokrmů, dle legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. V 527 případech kontrol 
vykonaných v rámci státního zdravotního dozoru ve stravovacích službách školských zařízení 
bylo zjištěno, že poskytované stravovací služby vyhovují požadavkům legislativy. V průběhu 
114 kontrol byly zjištěny nedostatky.  
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Tabulka č. 18: Přehled případů nedodržení požadavků právních předpisů v zařízeních 
školního stravování a stravování dětí v roce 2014 

Typy nedodržení Počet kontrol, u kterých 
zjištěno nedodržení 

Stavebně-technický stav provozovny 59 

Postupy založené na zásadách HACCP 48 

Provozní hygiena 34 

Podmínky skladování potravin 34 

Manipulace s potravinami, křížení 11 

Osobní hygiena personálu 7 

Uvádění pokrmů do oběhu 16 

Sledovatelnost, doklady o původu potravin 9 

Jiné 77 

  

Tabulka č. 19: Zotavovací akce a školy v přírodě 

Zotavovací akce a školy v přírodě 
Počet 

hlášených 
akcí 

Počet  kontrol 
Počet kontrol 
se zjištěnými 

závadami 

Zotavovací akce včetně výchovně 
rekreačních táborů 210 135 14 

Jiné podobné akce 48 21 2 

Školy v přírodě 88 16 4 

CELKEM 346 172 20 

 

V roce 2014 bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 210 zotavovacích akcí pro děti (318 
běhů), 48 jiných podobných akcí (88 běhů) a 28 škol v přírodě. Celkový počet rekreovaných dětí 
ve Středočeském kraji během prázdnin byl 21.010 dětí.  

Závady zjišťované v rámci výkonu SZD se v největší míře týkaly zajištění podmínek pro 
stravování dětí, nedostatečné zdravotní dokumentace dětí či fyzických osob, které zajišťují 
provoz zotavovacích akcí a v zajištění pitné vody. Závady byly vždy s provozovateli projednány 
a zpravidla došlo k okamžité nápravě. V žádném ze zotavovacích zařízení nebylo nutno ukončit 
provoz či pozastavit jeho činnost na základě zjištěných nedostatků. 
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Přehled výkonu SZD v rámci kontrolního plánu pro rok 2014 - dle typu zařízení: 

Tabulka č. 20: Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 Dozorovaná zařízení Počet 
objektů 

Počet 
kontrol 

Počet kontrol se 
zjištěnými 
závadami 

Školy celkem 
Mateřské školy 

Základní školy 

Střední školy (VOŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia, 
konzervatoře, OU, OA, praktické školy …) 

Základní umělecké školy 

1 646 
842 

575 

149 

80 

574 
325 

161 

34 

54 

177 
105 

39 

19 

14 

Školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání celkem 
Domy dětí a mládeže, stanice zájmových 
činností 

Školní družiny, školní kluby 

552 
 

35 

517 

139 
 

38 

101 

12 
 

6 

6 

Školská účelová zařízení 
(Střediska praktického vyučování,  
školní hospodářství)          

106 26 8 

Školská zařízení – výchovná a 
ubytovací zařízení 
(Domovy mládeže a internáty)                                         

62 4 0 

Školská zařízení pro výkon ústavní 
výchovy, ochranné výchovy a pro 
preventivně výchovnou péči 
(DÚ, DD, DDŠ, VÚ, SVP) 

32 12 4 

Zařízení sociálně právní ochrany dětí 
(Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
zařízení sociálně výchovné činnosti) 

4 1 0 

Dětská zdravotnická zařízení 
(Jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy  
pro děti do 3 let, stacionáře)          

14 2 0 

Ostatní 
(Provozovny živnosti péče o děti do 3 let věku, 
výchova a mimoškolní vzdělávání, venkovní 
hrací plochy, výuková místa pro praxi učňů) 

174 19 0 

CELKEM 2 590 777 201 

 

Nejčastější závady zjišťované v rámci výkonu SZD v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých: nedostatečný počet zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních dětí a žáků 
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a závady ve vybavení hygienických zařízení, nedostatky v provádění úklidu, nevyhovující 
prostorové podmínky, nevhodné ukládání lehátek a lůžkovin. Dále byly zjišťovány nedostatky ve 
stavu podlah s ohledem na čistitelnost a vhodnost, nevyhovující stav osvětlovací soustavy 
a parametry umělého osvětlení a také nedostatky ve vybavení školním nábytkem. 

 

Rozhodnutí, opatření 

V rámci výkonu SZD bylo pracovníky odboru HDM dále vydáno 54 rozhodnutí dle zákona 258. 
Celkem bylo vydáno 38 trvalých nebo časově omezených výjimek z hygienických požadavků 
dle § 14 zákona 258 (29 výjimek pro MŠ, 4 výjimky pro ZŠ, 2 výjimky pro SŠ, 1 výjimka pro 
dětský domov, 1 výjimka pro ZuŠ a 1 výjimka pro domov mládeže).  Dle § 4 odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. bylo vydáno 5 opatření ke stanovení míst odběru vzorků pitné vody, dle § 4 odst. 3 
zákona o ochraně veřejného zdraví bylo vydáno 7 rozhodnutí – schválení provozního řádu 
studny a dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona 258 byl v rámci konání ZA rozhodnutím vydán 3x 
zákaz používání nejakostní vody k pitným účelům. V jednom případě byla rozhodnutím dle § 84 
odst. 1 písm. n) nařízena sanitace v rámci kontroly stravovacího zařízení. 

 

Vzorky a měření: 
V  rámci výkonu SZD vyšetřeno 12 vzorků písku z pískovišť při mateřských školách v rozsahu 
mikrobiologického, parazitárního a chemického vyšetření. Celkem 11 vzorků bylo hodnoceno 
jako vyhovujících, 1 vzorek nevyhověl po stránce mikrobiologické (v parametru enterokoky). 
Dále byl odebrán 1vzorek teplé vody v domově mládež, který byl vyhodnocen ve všech 
ukazatelích jako vyhovující. V rámci SZD bylo dále odebráno a vyšetřeno 18 vzorků pitné vody 
z individuálního zdroje zásobujícího školské zařízení nebo zotavovací akci. Z celkového počtu 
odebraných vzorků pitné vody 2 vzorky nevyhověly hygienickým limitům po stránce chemické 
(ukazatel dusičnany), 2 vzorky nevyhověly po stránce mikrobiologické i chemické (1x 
v ukazatelích: E-coli, koliformní bakterie, počet kolonií při 22 oC a 36 oC, pH, barva, zákal a Fe, 
1x v ukazatelích: koliformní bakterie, počet kolonií při 22 oC a 36 oC, zákal a Fe) a 4 vzorky 
nevyhověly po stránce mikrobiologické v ukazatelích: 3x koliformní bakterie, 1x počet kolonií 
při 22 oC a 36 oC. 

V rámci dozoru nad stravovacími zařízeními bylo dále odebráno 8 vzorků pokrmů (3x teplý 
pokrm a 5x studený pokrm) a 17 stěrů z prostředí. Všechny vzorky i stěry byly vyhodnoceny 
jako vyhovující. 

V rámci výkonu SZD bylo provedeno také 10 měření faktorů prostředí: 6x měření umělého 
osvětlení (3x vyhovující, 3x nevyhovující), 1x výpočet parametrů denního osvětlení 
(nevyhovující) a 3x měření koncentrace minerálních a azbestových vláken (vyhodnoceno jako 
vyhovující).  
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 Řešené podněty a oznámení 3.5.4
V roce 2014 odbor HDM řešil v rámci školního stravování a stravování dětí celkem 11 podnětů. 
Z tohoto počtu 8 podnětů upozorňovalo na nedodržení legislativních požadavků (provozní 
hygiena, osobní hygiena pracovníků provozu, závady ve skladování potravin, nevyhovující 
teplota vydávaných pokrmů apod.), 1 podnět se týkal výdeje obědů mimoškolním strávníkům, 1 
podnět se týkal pestrosti podávaných jídel a 1 podnět upozorňoval na nevyhovující kvalitu 
podávaných pokrmů (nedovařené a zapáchající maso). Dva z obdržených podnětů mimo jiné 
také upozorňovaly na malou velikost porcí, a v této věci byly postoupeny k dalšímu šetření ČŠI.  

Mimo oblast stravování bylo řešeno 34 podnětů. Z celkového počtu podnětů jich byly 2 
hodnoceny jako oprávněné, 5 podnětů bylo částečně oprávněných a 19 podnětů bylo 
neoprávněných. Dále 5 podnětů nespadalo do kompetence OOVZ a z tohoto důvodu byly 
postoupeny jiných orgánům – nejčastěji stavebnímu úřadu, živnostenskému úřadu nebo 
finančnímu úřadu. Z celkového počtu obdržených podnětů nebyly 3 podněty nehodnoceny - ve 2 
případech se jednalo o JPA, které již byly ukončeny, a v 1 případě šlo o soukromou provozovnu, 
jejíž provoz byl v době kontroly již ukončen.  

Z celkového počtu 34 obdržených podnětů se 3 týkaly provozu ZA a JPA, 2 podněty se týkaly 
provozu veřejné hrací plochy a 7 podnětů se týkalo provozu soukromého zařízení péče o děti. 
Dále 9 podnětů upozorňovalo na nevyhovující hygienické podmínky v provozu základní nebo 
mateřské školy, 5 podnětů upozorňovalo na nevyhovující teplotu prostředí v základní nebo 
střední škole, 6 podnětů upozorňovalo na výskyt písně a zatékání v prostorách základních škol a 
střední školy a v rámci 2 podnětů bylo řešeno upozornění na průběh stavebních prací v rámci 
provozu základní školy, v souvislosti s prašností a rizikem výskytu azbestu.   

 

 Sankce 3.5.5
V roce 2014 byly v rámci výkonu SZD ukládány pracovníky odboru HDM sankce především 
formou příkazu uloženého na místě. Celkem tak bylo uloženo 17 sankcí v celkové výši 51.000,- 
Kč. V jednom případě pak byla sankce uložena ve správním řízení – a to ve výši 7.000,- Kč. 

Dle § 92 zákona 258 bylo za nedodržení legislativních požadavků v zařízeních školního 
stravování a stravování dětí uloženo v příkazním řízení celkem 15 sankcí v celkové výši 49.000,- 
a ve správním řízení 1 sankce ve výši 7.000,- Kč Nejčastěji byly sankce ukládány v souvislosti 
s nedodržováním provozní hygieny, s nedostatky v zavedení a dodržování postupů založených na 
zásadách HACCP, se stavebně-technickým stavem provozovny, s nedodržováním teplot při 
uchovávání a uvádění pokrmů do oběhu, s nedostatky v označování (údaje uvedené na obalech 
potravin a výrobků, na vnějších obalech a v dokumentech). 

Mimo oblast stravování byly uloženy 2 sankce v celkové výši 2.000,- Kč. Jedna sankce ve výši 
1.000,- byla v příkazním řízení uložena v rámci kontroly JPA (nedostatečná zdravotní 
dokumentace fyzických osob činných při akci) a jedna sankce ve výši 1.000,- byla uložena 
v rámci kontroly realizované na základě podnětu v MŠ (neoznačené a nevhodně skladované 
lůžkoviny dětí).  
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 Specifické činnosti odboru 3.5.6
1) Hlavní úkol HH  

V roce 2014 řešili pracovníci oboru HDM 2 úkoly hlavního hygienika ČR:  

1. Ověření návrhu metodiky MZ: „Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních 
jídelnách“ 

Úkol HH spočíval v posouzení a vyhodnocení jídelních lístků zpracovaných školní jídelnou. 
Kromě jednotného vzorového jídelního lístku posouzeno a vyhodnoceno dalších 12 jídelních 
lístků školních jídelen při MŠ + 12 jídelních lístků ze školních jídelen při ZŠ v rámci 
Středočeského kraje. 

2. „Monitoring nabídky možností stravování v základních školách“ 

Úkol HH spočíval v provedení dotazníkového šetření ve vybraných školních jídelnách, 
zpracování a vyplnění dotazníků a odeslání dat elektronickou cestou k dalšímu zpracování na 
MZ. Monitoring byl zaměřen za monitoring nabídky nápojových a jídelních automatů 
umístěných v prostorách základních škol, monitoring nabídky sortimentu školního bufetu nebo 
školní kantýny a sortimentu nabídky stravování v rámci příslušné školní jídelny. V rámci 
Středočeského kraje bylo šetření provedeno celkem v 68 základních školách a 1 střední škole. 

  

 Další činnosti odboru  3.5.7
Školení pracovníků školních jídel, organizované MŠMT, které proběhlo ve Středočeském 
kraji v termínu od 15. 9. 2014 do 19. 9. 2014. Ze strany KHS Stč. kraje se jako lektoři školící 
akce zúčastnilo celkem 8 odborných pracovníků oddělení HDM. Školení proběhlo 
v 5 stanovených termínech. V rámci každého školícího dne byli přítomni 2 pracovníci KHS. Šlo 
o pracovníky s odbornou praxí i s lektorskými zkušenostmi. Celkem se školící akce zúčastnili 
pracovníci z 365 zařízení školního stravování a akce se celkem zúčastnilo 402 osob. 

Pracovnice HDM se aktivně účastnily mezioborového semináře dozorových orgánů v oblasti 
bezpečnosti potravin Tuchlovice a konference „Budoucnost výživy člověka - plnění úlohy 
hygienické služby“ v Teplicích. 

Dále je realizována konzultační a edukační činnost v rámci SZD a také v rámci PHD, na které se 
podílejí všichni pracovníci odboru HDM.  
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4 KHS - ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 
 

4.1 POPIS ČINNOSTI ÚSEKU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 
Pro zajištění kvalitního výkonu státní správy a všech činností souvisejících s personální agendou, 
včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným prvkem v rámci řídícího systému, plní 
správní úsek po stránce právní a kontrolní činnosti, personální agendy a spisové služby zejména 
tyto úkoly: 

- samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS; 
- vede správní řízení z moci úřední na základě výkonu státního zdravotního dozoru dle věcné 

a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy, vyjma řízení příkazních. Za tím 
účelem ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje 
průkaznost porušení předpisů, správnost hodnocení příčinné souvislosti mezi porušením 
předpisů a následkem; 

- vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS; 
- vyhotovuje stanoviska k odvolání, provádí případné došetření, k čemuž vyžádá doplnění 

materiálu od příslušného vedoucího zaměstnance; 
- provádí kontrolu protokolů z kontroly a rozhodnutí vydaných v příkazním řízení, platnost 

použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení; 
- centrálně vede agendu stížností podle § 175 správního řádu a podílí se na jejich šetření; 
- vede agendu podnětů k zahájení správního řízení z moci úřední dle § 42 správního řádu 

a podílí se na jejich řešení, podílí se i na řešení podnětů k výkonu státního zdravotního 
dozoru; 

- vede evidenci poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů;  

- vyřizuje právní agendu KHS; 
- vede registr smluv uzavíraných KHS, podílí se na jejich sjednávání a kontrole; 
- poskytuje právní pomoc zaměstnancům KHS pro výkon státní správy na svěřeném úseku; 
- zajišťuje informace pro zaměstnance o nových právních předpisech spojených s činností 

KHS; 
- zpracovává interní předpisy KHS a garantuje správnost základních dokumentů včetně 

kolektivní smlouvy po právní stránce; 
- provádí interní kontrolní činnost v KHS v oblastech správního řízení, zákoníku práce 

a jiných právních předpisů, kterými je KHS při své činnosti povinna se řídit; 
- účastní se správních řízení vedených úsekem odborných činností dle zákona 

č. 258/2000 Sb.; 
- zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců KHS; 
- ve spolupráci s ostatními odpovědnými vedoucími pracovníky zajišťuje vzdělávání 

zaměstnanců KHS; 
- zajišťuje řádný chod správní činnosti KHS a s tím související jednoduchý a racionální 

systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku 
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informací v řídící činnosti KHS, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování 
písemností a zajištění úschovy veškerých písemností trvalé dokumentární hodnoty 
v předarchivní péči KHS. Za tím účelem zajišťuje svými zaměstnanci: 

 chod podatelny v sídle a na vybraných územních pracovištích;  
 chod centrální spisovny v sídle KHS a příručních spisoven na vybraných 

územních pracovištích, a to včetně řádné předarchivní péče a skartačního řízení 
nad písemnostmi těchto pracovišť.  

 
 

4.2 PŘESTUPKOVÁ ŘÍZENÍ 
V roce 2014 nepřijala KHS od jiného správního orgánu k projednání žádné oznámení 
o přestupku a přestupkové řízení ve věcech dle § 29 přestupkového zákona nezahájila ani 
z vlastního podnětu.  

 
 

4.3 VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST 
Kompetence úseku správních činností v oblasti provádění vnitřní kontroly stanoví platný 
Organizační řád KHS. Platné právní a vybrané vnitřní předpisy pak upravují věcné požadavky 
a pravidla, jimiž se výkon státní správy v podmínkách KHS má řídit; soulad skutečného stavu 
s těmito požadavky je pak předmětem vnitřní kontrolní činnosti. Vnitřní kontrolní činnost ÚSČ 
je v jednotlivých kalendářních rocích prováděna podle ředitelem schváleného plánu vnitřní 
kontrolní činnosti. Vedle toho jsou konány i mimořádné kontrolní akce dle aktuálních podnětů.  
Náměstek pro správní činnost, vedoucí právního a kontrolního oddělení i „řadoví“ zaměstnanci 
tohoto oddělení se v průběhu roku 2014 v souladu s plánem vnitřní kontrolní činnosti pravidelně 
zúčastňovali výkonu metodické kontrolní činnosti na vybraných pracovištích v úseku odborných 
činností spolu s vedoucími jednotlivých odborů. Součinnost právníků spočívala především 
v namátkové kontrole dodržování požadavků zejména procesně-právních předpisů (výkon SZD, 
vydávání stanovisek dotčeného orgánu, vedení správních spisů, dodržování lhůt), pozornost byla 
ale věnována i správnosti interpretace a aplikace hmotněprávních ustanovení na zjištěný 
skutkový stav. Zjištěné nedostatky a opatření k jejich nápravě byly projednány na místě a formou 
zápisů z metodických návštěv byly předávány k informaci řediteli KHS.  
KHS nebyla v roce 2014 objektem zájmu externích kontrolních orgánů. KHS nepřijala v roce 
2014 podněty k provedení žádných mimořádných kontrolních akcí ani takové kontroly 
neprovedla z vlastního podnětu. 
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4.4 STÍŽNOSTI DLE § 175 ZÁKONA Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD 
KHS přijala v roce 2014 celkem 5 stížností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti 
postupu správního orgánu resp. proti nevhodnému chování úředních osob, a to v souvislosti 
s výkonem SZD, šetřením podnětů, vydáváním stanovisek dotčeného orgánu v řízeních podle 
stavebního zákona a prováděním hygienického šetření na pracovišti pro účely posuzování 
nemoci z povolání. Většina podání (4) byla po přešetření ředitelem zhodnocena jako nedůvodná 
a pouze 1 jako částečně důvodné. V posledně zmiňovaném případě byla stěžovatelům 
adresována omluva a přijato nápravné opatření, aby nedošlo k opakování pochybení. 
 

 

4.5 PODÁNÍ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV  
KHS zaznamenala i v roce 2014 oproti předchozím letům významný pokles podnětů, v nichž se 
ombudsman rozhodl zahájit šetření postupu KHS. V tomto roce komunikovala KHS s kanceláří 
VOP pouze ve 2 nových kauzách – obě se týkaly problematiky hluku v komunálním prostředí: 

- začátkem roku 2014 byla KHS kanceláří VOP vyzvána k poskytnutí součinnosti při 
šetření podnětu obyvatel ulice Plzeňská v Berouně (č. II/605) na hluk z provozu této 
pozemní komunikace, 

- v druhé polovině roku 2014 byla KHS kanceláří VOP vyzvána k poskytnutí součinnosti 
při šetření podnětu obyvatel obce Tři Dvory (okr. Kolín) na hluk emitovaný 
z provozovny společnosti SVUM-CZ, s.r.o. umístěné v téže obci.  

S výsledky ze šetření VOP nebyla KHS ani v jedné z výše uvedených kauz doposud seznámena.  
  



 

 
66 

5 KHS - ÚSEK EKONOMICKO – PROVOZNÍCH 
ČINNOSTÍ 

 

5.1 POPIS ČINNOSTI ÚSEKU EKONOMICKO-PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ  
Úsek ekonomicko – provozních činností je členěn na oddělení ekonomické (OE) a oddělení 
provozně - organizační (OPO). 

Oddělení ekonomické 

- zodpovídá za řádně vedené účetnictví v souladu s platnými právními předpisy;  
- zodpovídá za sestavení rozpočtu KHS a jeho řádné čerpání dle schválených dispozic;  
- sestavuje plán investic spolu s ostatními odděleními v rámci KHS;  
- zabezpečuje platební styk s Českou národní bankou a ostatními subjekty na trhu;  
- vede komplexně mzdovou agendu včetně výkaznictví, a to v souladu s platnými právními 

předpisy;  
- provádí výpočet nemocenských dávek, výpočet a odvod zdravotního a sociálního pojištění 

za své zaměstnance;  
- zabezpečuje odvody daní ze mzdy, vede evidenční listy důchodového zabezpečení;  
- zodpovídá za řádný provoz pokladny;  
- eviduje majetek a sleduje veškeré jeho pohyby;  
- zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů ekonomického charakteru 

v rámci celé organizace. 
 
Oddělení provozně – organizační 

- hlavním úkolem je správa, ochrana a údržba majetku svěřeného KHS, zabezpečení jeho 
řádné inventarizace, oprav a dalších povinností vyplývajících z příslušných ustanovení 
zákona o majetku státu v platném znění; 

- sleduje spotřeby energií, pohonných hmot a množství vyprodukovaného odpadu 
a komunikuje v těchto věcech s Českým statistickým úřadem a příslušnými orgány státní 
a místní samosprávy;  

- provádí kontrolu vyúčtování spotřeby energií;  
- provádí nákup spotřebního materiálu pro potřeby KHS;  
- uzavírá ve spolupráci s právním a kontrolním oddělením příslušné smlouvy v jeho gesci, 

centrálně zajišťuje objednávání a nákup materiálu a dalších spotřebních věcí;  
- zajišťuje úklid prostorů KHS a jeho následnou kontrolu;  
- řídí autoprovoz a veškeré činnosti s touto agendou spojené;  
- zajišťuje ostrahy objektů;  
- vede evidenci nákladovosti jednotlivých telefonů, včetně zajišťování provozu telefonní 

ústředny;  
- zajišťuje komplexně správu IT/ICT v sídle i na územních pracovištích, vytváří podmínky 

pro řádný chod výpočetní techniky a kontroluje legálnost provozovaného softwaru. 
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5.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU KHS K 31.12.2014   
Příjmy KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Celková výše rozpočtovaných příjmů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 
v Praze byla pro rok 2014 stanovena na 620 000,- Kč. Skutečnost za sledované období činí 
3 267 662,26 Kč, tj. 527,04 % schváleného rozpočtu. 
 
V květnu 2014 byla otevřena položka 1361 – správní poplatky. Na tuto položku jsou účtovány 
správní poplatky, které KHS vybírá dle § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Do května 2014 byly všechny správní poplatky 
hrazeny kolkovými známkami. Ke konci vykazovaného období činila skutečnost na této položce 
4 500,00 Kč. 
V části nedaňových příjmů bylo na položku 2132 – příjmy z pronájmu nemovitostí a položku 
2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí nájemci uhrazeno 444 928,30 Kč. 
Na položky 2211 a 2212 – přijaté sankční platby od státu, obcí, krajů a od jiných subjektů, kam 
jsou účtovány uhrazené pokuty předepsané KHS, bylo ve sledovaném období vybráno 
1 543 200,00 Kč. 
Položka 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady obsahuje náhrady nákladů správního 
řízení uložené organizací a vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým 
rokům. Skutečnost za rok 2014 zde činí 574 837,33 Kč. 
Na položku 3112 – příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí byl účtován prodej 
objektu ve Vejprtech, kde byla dle kupní smlouvy uhrazena částka 599 000,- Kč. Na položce 
3113 – příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku je zaúčtován prodej 
starých automobilů, které byly nahrazeny novými, dle kupní smlouvy bylo uhrazeno 87 000,- 
Kč. 
Na položce 4132 – převody z ostatních vlastních fondů v oblasti přijatých transferů, kam byly 
počátkem roku 2014 převedeny z účtu cizích prostředků zbylé mzdové prostředky loňského 
roku, je 13 638,63 Kč. 
 

Výdaje KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Schválený rozpočet na celkové běžné výdaje byl stanoven ve výši 133 767 055,- Kč. V průběhu 
roku byl schválený rozpočet KHS navýšen o 628 258,- Kč na platy včetně odvodů na sociální 
zabezpečení, zdravotní pojištění a převody do FKSP na základě Usnesení vlády ČR ze dne 22. 9. 
2014 č. 779 (účelový znak 143980051). K dalšímu navýšení rozpočtových prostředků o částku 
489 223,- Kč došlo na „EBOLU“ (z toho 105 000,- Kč na provozní výdaje a 384 223,- Kč na 
platy včetně odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a převody do FKSP). Po těchto 
rozpočtových opatřeních činil v roce 2014 upravený rozpočet na běžné výdaje 134 884 536,- Kč. 
 
V roce 2014 byly do rozpočtu na běžné výdaje KHS zapojeny nároky z nespotřebovaných 
výdajů (dále jen „NNV“) roku 2013 a to následujícím způsobem – neprofilující výdaje ve výši 
3 713 499,50 Kč a profilující – účelové ve výši 40 624,20 Kč (účel 123980014). Po tomto 
zapojení NNV konečný rozpočet na běžné výdaje roku 2014 činil 138 638 659,70 Kč. 
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Po schválení investičního záměru na nákup multifunkčního zařízení, upravený rozpočet na 
kapitálové výdaje činil 25 575 Kč. 
Po zapojení profilujících NNV 2013 – na programy ve výši 754 270 Kč, konečný rozpočet na 
kapitálové výdaje vykazoval 779 845 Kč a celkový konečný rozpočet na výdaje pro rok 2014 
činil 139 418 504,70 Kč. 
 
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl do FKSP a náhrady mezd za 
nemoc byly ve sledovaném roce vyčerpány na 99,64 %, tj. 109 745 517,35 Kč. 
 
Výdaje na provoz byly čerpány na 79,70 % konečného rozpočtu, tj. 22 712 324,46 Kč. 
Z toho bylo v seskupení 513 – nákup materiálu vyčerpáno 2 168 607,25 Kč. Nejvyšší čerpání je 
patrné na položce 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený ve výši 1 237 244,92 Kč, jedná se 
především o nákupy kancelářských a hygienických potřeb, drobných zařizovacích předmětů a 
kancelářského vybavení. Významné je i čerpání na položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý 
majetek, kde byla zapojena i část prostředků z NNV roku 2013 ve výši 350 000,- Kč, toto 
čerpání, které bylo použito především na nákup nových PC a kancelářského nábytku, činilo 
celkem 850 526,53 Kč. 
V seskupení 515 – nákup vody, paliv a energie bylo během celého roku vyčerpáno 2 543 395,90 Kč.  
Seskupení 516 – nákup služeb, včetně služeb ZÚ odčerpalo z konečného rozpočtu organizace 
15 474 427,78 Kč. Z toho přímo na položce 5169.1 – nákup služeb u ZÚ, bylo za rok 2014 
čerpáno 6 193 634,26 Kč. Konečný rozpočet na této položce po zapojení NNV ve výši 700 000,- 
Kč činil 6 950 000,- Kč, zapojené NNV roku 2013 však nebyly použity. V čerpání položky 
5169.1 je také zahrnuta úhrada vzorků, které byly odebrány podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách, zákona 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů ve výši 6 736,- Kč za 30 kusů odebraných vzorků. Na položce 5169 – 
nákup ostatních služeb čerpání celkem činilo 7 111 402,54 Kč, přičemž v souvislosti s demolicí 
administrativní budovy Prosek byla z této položky použita částka 3 778 158,- Kč a to jednak na 
samotné odstranění budovy, ale i na zpracování dokumentace/projektu bouracích prací a na 
kácení a odvoz náletových dřevin z uvedeného prostoru, z toho z NNV roku 2013 bylo zapojeno 
2 209 622,90 Kč. 
V seskupení 517 – ostatní nákupy bylo z konečného rozpočtu organizace vyčerpáno 
2 190 474,53 Kč. Z toho nejvíce položce 5171 – opravy a udržování, kde bylo použito 
984 468,03 Kč zejména na nezbytné opravy a udržování nemovitostí ve správě KHS (např. 
částečná oprava střechy na ÚP Mělník, stavební úpravy na ÚP Nymburk atp.) a na pravidelnou 
údržbu vozového parku organizace. Na položce 5173 – cestovné bylo čerpáno 609 075,- Kč na 
cestovné v tuzemsku. Významné je i čerpání na položce 5172 – programové vybavení ve výši 
470 988,50 Kč, kde byly použity zejména prostředky z NNV 2013 ve výši 453 876,60 Kč na 
dodávku softwaru (WIN 8), který nahradil již nepodporovaný software WIN XP (důvodem bylo 
ukončení podpory ze strany Microsoftu, následného ukončení podpory ze strany dodavatelů 
externích aplikací a zároveň ukončení dodávání opravných balíčků). Dodavatel byl vybrán 
cestou elektronického tržiště TENDERMARKET a to jako nejvýhodnější nabídka z 12 
přihlášených v rámci této zakázky. 
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Celkový rozpočet na běžné výdaje roku 2014 byl vyčerpán na 95,54 %. Nevyčerpané 
neprofilující prostředky roku 2014 ve výši 6 140 193,69 Kč byly převedeny do NNV a následně 
zapojeny do rozpočtu KHS roku 2015, kde budou využity na krytí nezbytných provozních 
potřeb, které organizaci vzniknou v roce 2015. Krýt budou především další vlnu obměny IT 
techniky, zapojeny budou do rekonstrukčních prací nutných provést z důvodu absence 
investičních prostředků a to především u budovy Mělník a Nymburk, ale i u ostatních objektů, 
kde má KHS právo hospodaření. V případě potřeby bude část prostředků použita na navýšení 
rozpočtu určeného k nákupu služeb pro úsek odborných činností u Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ústí nad Labem. Nespotřebované profilující (účelově vázané) prostředky roku 2014 ve výši 
40 624,20 Kč určené na PAP byly rovněž převedeny do NNV a poté zapojeny do rozpočtu roku 
2015. 
U kapitálových výdajů došlo k úhradě faktur za nákup 3 nových vozidel (seskupení položek 61 – 
investiční nákupy a související výdaje) z položky 6123 – dopravní prostředky v celkové částce 
733 260 Kč. Na jejich úhradu byly použity prostředky z NNV s RIS zdrojem 4100000. Dalším 
kapitálovým výdajem byl nákup multifunkčního zařízení z položky 6125 – výpočetní technika ve 
výši 46 585,00 Kč, z toho 21 010,00 Kč bylo hrazeno z NNV a zbylá částka ve výši 25 575,00 
Kč ze státního rozpočtu. 
 

Nákup služeb u Zdravotního ústavu – položka 5169.1 

Na rok 2014 byl stanoven rozpočet na nákup služeb u zdravotního ústavu ve výši 6 250 000,- 
Kč. Rozpočet byl navýšen o 700 000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolněny z nároků 
z nespotřebovaných výdajů OSS a rozděleny následujícím způsobem: pro odbor hygieny výživy 
a předmětů běžného užívání 300 000,- Kč, pro odbor hygieny dětí a mladistvých 200 000,- Kč 
a rezervu ve výši 200 000,- Kč. Konečný rozpočet na rok 2014 byl tedy 6 950 000,- Kč. 
 
Tabulka č. 19: Čerpání služeb zdravotního ústavu ke dni 31. 12. 2014 

ČERPÁNÍ SLUŽEB ZÚ KE DNI 31. 12. 2014  

Odbor      
středisko 

č. 
Název odboru rozpočet             

na r. 2014 

Objednáno rezervace v IISSP Zaplaceno Disponibilní zůstatek 
(podle IISSP) 

v Kč %*** v Kč %*** v Kč %*** v Kč %*** 

301 protiepidemický 500 000,00 458 156,90 91,63% 446 494,59 89,30% 446 494,59 89,30% 53 505,41 10,70% 

302 hygiena obecná a 
komunální 3 540 000,00 3 266 901,22 92,29% 3 192 537,73 90,18% 3 192 537,73 90,18% 347 462,27 9,82% 

303 hygiena práce 950 000,00 937 700,27 98,71% 933 217,63 98,23% 933 217,63 98,23% 16 782,37 1,77% 

304 hygiena výživy a předmětů 
běžného užívání 1 300 000,00 1 402 516,27 107,89% 1 169 966,92 90,00% 1 169 966,92 90,00% 130 033,08 10,00% 

305 hygiena dětí a mladistvých 460 000,00 456 035,51 99,14% 451 417,39 98,13% 451 417,39 98,13% 8 582,61 1,87% 

  CELKEM * 6 750 000,00 6 521 310,17 96,61% 6 193 634,26 91,76% 6 193 634,26 91,76% 556 365,74 8,24% 

  rezerva** 200 000,00                 

    6 950 000,00                 

    počet vzorků úhrada 

úhrada vzorků, které byly odebrány podle 882/2004, 258/2000 a 552/1991 30 6 736 Kč 
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V čerpání položky 5169.1 je také zahrnuta úhrada vzorků, které byly odebrány podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách, zákona 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů ve výši 6 736,- Kč za 30 kusů odebraných vzorků. 
 

 

5.3 INVESTIČNÍ ROZVOJ KHS, OBNOVA A ÚDRŽBA MAJETKU V ROCE 2014  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v roce 2014 z důvodu 
opotřebení a morálního zastarání PC nakoupila prostřednictvím zakázky soutěžené centrálním 
zadavatelem ČR - Ministerstvem zdravotnictví 5 kusů počítačů HP Pro Desk 400FF i3-4130 a 5 
kusů monitorů LCD HP E190i 19“ za celkovou cenu 96 092,15 Kč. 
 
V souladu s potřebami zabezpečení počítačové sítě KHS dokoupila 20 kusů licencí antivirového 
software AVG IS BE za celkovou částku 12 889,- Kč. Dále KHS nakoupila 130 kusů upgrade 
operačního systému Windows 8.1 za již nepodporované Windows XP za celkovou částku 453 
876,60 Kč. Pro potřeby Odboru hygieny práce byl pořízen software Poser 10, který slouží 
k vytváření 3D modelingu ergonomie pracovního místa za celkovou částku 4 222,90 Kč. Dále 
KHS nakoupila 50 kusů USB flash disk 8 GB za celkovou částku 5 324,- Kč pro potřeby 
zaměstnanců KHS. 
 
Kancelářské stroje  
Z důvodu snadnějšího skenování dokumentů do formátu PDF koupila KHS pro patnáct pracovišť 
síťový scanner Plustek SmartOffice PN2040 za 147 923,- Kč. Testovaný síťový scanner byl 
zakoupen již v roce 2013 a osvědčil. KHS nakoupila pro tři pracoviště skartovací stroje Fellowes 
125 Cl, Fellowes 99Ms, Fellowes DS-1200Cs dle požadavků jednotlivých pracovišť za celkovou 
cenu 23 097,16 Kč a tři kopírovací stroje Canon iR-1133iF za celkovou cenu 25 010,70 Kč. 
 
Nábytek 
Pro zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců KHS bylo zakoupeno a zařazeno do majetkové 
evidence 20 kusů kancelářských stolů, 38 kusů kancelářských židlí židlí, 85 kusů skříní, 14 kusů 
kontejnerů a 27 kusů ostatního drobného nábytku za celkovou částku 435 312,98 Kč. 
 
Elektrospotřebiče 
KHS nakoupila v průběhu roku 25 kusů elektrospotřebičů za celkovou částku 52 396,54 Kč. 
 
Autopříslušenství 
KHS nakoupila 14 kusů GPS Navigace TomTom Start20 za celkovou cenu 39 900,- Kč. Dále 
nakoupila v průběhu roku další autopříslušenství za celkovou částku 4 527,- Kč. 
 
Investiční výdaje 
Akce identifikační číslo 235V013001008 „KHS Středočeského kraje – nákup 3 ks nových 
automobilů“ se v roce 2013 neuskutečnila, jelikož vítěz výběrového řízení akciová společnost 
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Autosalon Klokočka oznámil odstoupení od kupní smlouvy. Finanční prostředky určené na 
nákup automobilů ve výši 754 270,- Kč jsme převedli v rámci nároků z nespotřebovaných 
výdajů (dále jen „NNV“) do roku 2014. Požádali jsme o prodloužení termínu realizace akce do 
30. 9. 2014 a snížení výdajů na částku 733 260,- Kč. Nákup 3 ks nových automobilů se 
uskutečnil v červnu 2014 u vítěze výběrového řízení, tj. firmy Přerost a Švorc – auto, s.r.o. za 
celkovou částku 733 260,- Kč. 
Akce identifikační číslo 235V011001114 „KHS Středočeského kraje – nákup multifunkčního 
zařízení“ se uskutečnila v prosinci 2014. Multifunkční zařízení dodal vítěz výběrového řízení, tj. 
firma JANUS spol. s r.o. za celkovou částku 46.585,- Kč (z toho ze SR: 25 575,- Kč a z NNV: 
21 010,- Kč). 
 
V roce 2014 byl zařazen do majetkové evidence majetek v celkové částce 2 129 643,57 Kč. 
 

Technické zhodnocení 
V roce 2014 nedošlo k žádnému technickému zhodnocení budov. 
 

Likvidační komise 
KHS v roce 2014 vyřadila majetek v celkové výši 12 584 860,22 Kč. 
 
Dne 18. 12. 2014 bylo provedeno vyřazení majetku na základě schválené likvidační komise č. 
5/2014, ve které kromě poškozeného a nefunkčního majetku, byla schválena k likvidaci budova 
KHS Prosek vč. počítačové sítě. Na základě rozhodnutí o nařízení odstranění stavby spis. zn.: 
S P09 026122/2013/5, č. j.: P09 067468/2013/OVUR/Hor, ze dne 22. 11. 2013, které nabylo 
právní moci dne 17. 12. 2013, lhůta na odstranění stavby byla stanovena na 17. 8. 2014. 
Usnesením spis. zn.: S P09 040183/2014/2, č. j.: P09 040183/2014/OVUR/Hor, ze dne 2. 7. 
2014, byla lhůta na odstranění stavby prodloužena do 31. 12. 2014. Dle Smlouvy o dílo reg. č. 
27/2014 budova KHS Prosek, jejíž pořizovací cena činila 9 907 478,74 Kč, měla být fyzicky 
odstraněna nejpozději do 15. 12. 2014, vč. počítačové sítě v pořizovací ceně 103 934,- Kč. 
Termín odstranění byl dodržen, viz Protokol o předání a převzetí díla z 8. 12. 2014. Vyřazení 
uvedeného majetku bylo provedeno dle postupu, který je uveden v dopise Ministerstva financí č. 
j. MF-66868/2014/5407, ze dne 2. 10. 2014. 
 
Dne 30. 12. 2014 došlo k předání objektu č. p. 1184, Vejprty na základě Kupní smlouvy o 
převodu nemovitých věcí ze dne 15. 7. 2014, registrační číslo 19/2014. Dne 30. 12. 2014 bylo 
vyhotoveno Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. Zn. V-
10248/2014-503. Vklad byl proveden dne 30. 12. 2014, a to s právními účinky k 5. 12. 2014, dle 
Smlouvy kupní ze dne 15. 7. 2014. Ve  Výpisu provedených změn je uvedeno, že na 
katastrálním území 777579 Vejprty, v listu vlastnictví 949 je zrušeno vlastnické právo České 
republice a právo hospodaření s majetkem státu Krajské hygienické stanici Středočeského kraje 
se sídlem v Praze. Na základě uvedených dokumentů bylo dne 30. 12. 2014 provedeno vyřazení 
majetku, jehož celková výše ocenění činila 678 198,19 Kč. 

Dne 10. 10. 2014 došlo k předání dvou osobních automobilů včetně příslušenství na základě 
Kupní smlouvy o převodu osobních vozidel ze dne 30. 9. 2014 registrační číslo 30/2014. Na 
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základě předávacích protokolů ze dne 10. 10. 2014 bylo provedeno vyřazení majetku v celkové 
výši ocenění 102 536,- Kč. 
 
Další významnou položkou vyřazeného majetku je software v celkové pořizovací ceně 405 117,- 
Kč. Jedná se o již nepodporovaný software WIN XP (důvodem bylo ukončení podpory ze strany 
Microsoftu, následného ukončení podpory ze strany dodavatelů externích aplikací a zároveň 
ukončení dodávání opravných balíčků), který byl nahrazen novým WIN 8.  
 
Dále byla vyřazena technicky zastaralá výpočetní a kancelářská technika v celkové částce 
942 668,09 Kč, jejíž oprava by vzhledem k jejímu stáří byla nerentabilní. Ostatní vyřazený 
majetek činí 444 928,20 Kč. 
 

 

5.4 KONTROLNÍ SYSTÉM 
Kontrolní systém KHS Středočeského kraje se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem KHS Středočeského kraje č. 10/2009 
„Vnitřní kontrolní systém Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze dle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole“.  

Vnitřní kontrolní systém KHS Středočeského kraje byl prověřen a potvrzen finanční kontrolou 
Nejvyššího kontrolního úřadu, která proběhla v organizaci v roce 2011. Kvalitně zpracovaný 
interní systém kontroly podle zákona o finanční kontrole byl shodně tak prověřen a následně 
potvrzen odborem Kontroly (MZ ČR), jehož kontrola na KHS proběhla také v roce 2011. 

 

Hlavními úkoly vnitřního kontrolního systému: 

1) vytvářet podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon činností, které jsou KHS 
Středočeského kraje stanoveny (zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
ve znění pozdějších předpisů, prohlášením o zřízení krajských hygienických stanic);     

2) včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika 
vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů; 

3) včas podávat informace příslušné úrovni řízení o výskytu závažných nedostatků, 
a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. 

Vnitřní finanční kontrola je zajišťovaná na sobě personálně nezávislými odpovědnými 
vedoucími zaměstnanci. 

 

Fáze finanční kontroly:  

1) předběžná kontrola sleduje zejména oprávněnost nároku vzhledem k zajištění stanovených 
úkolů a zároveň dodržení kritérií pro hospodárné a efektivní vynaložení prostředků 
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2) průběžná kontrola zajišťuje zejména dodržování stanovených podmínek a postupů 
a provádění včasných a přesných zápisů o uskutečňovaných operacích 

3) následná kontrola prověřuje zejména, zda operace jsou v souladu s právními předpisy, 
schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami a zda splňují kritéria 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

 

 

5.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Na začátku roku IT vybíralo vhodný typ síťového Scanneru, vhodného pro skenování 
vícestránkových dokumentů do formátu PDF a pro budoucí potřebu autorizované konverze. 

Proběhl upgrade operačního systém Windows XP na Windows 7 a Upgrade MS Office 2003 na 
MS Office 2010.  

V průběhu roku probíhala standardní podpora uživatelů v oblasti HW a SW, tak aby všichni 
uživatelé měli vždy k dispozici všechny potřebné podklady a nástroje informačních technologií. 

Ve druhém pololetí se kromě standardní podpory, IT zabývalo vypisováním zakázek na obnovu 
antivirového Software, nových počítačových sestav.  Tyto zakázky byly následně realizovány. 

Byly pořízeny tři multifunkční zařízení, které nahradily staré kopírovací stroje a zároveň se staly 
zálohami pro případný tisk v případě poruchy velkokapacitních laserových tiskáren. 

Zároveň bylo pořízeno z investičních prostředků MZ barevné multifunkční zařízení schopné 
skenování, tisku a kopírování formátu A3. Je jediná v organizaci. 
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PŘÍLOHA Č. 1 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ČOI   Česká obchodní inspekce 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

DDD   dezinfekce, dezinsekce a deratizace 

ES   Evropské společenství 

EPI   protiepidemický odbor KHS 

HDM   hygiena dětí a mladistvých KHS 

HH ČR  hlavní hygienik ČR 

HOK   hygiena obecná a komunální KHS 

HP   hygiena práce a pracovního lékařství KHS 

HV a PBU  hygiena výživy a předmětů běžného užívání 

KHS   krajská hygienická stanice 

KVS   krajská veterinární správa 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NRL   národní referenční laboratoř 

OIP   Oblastní inspektorát práce 

OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 

OOVZ   orgán ochrany veřejného zdraví 

SZPI   Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

SZÚ Praha  Státní zdravotní ústav Praze 

TBC   tuberkulóza 

VHA, VHC  Virová hepatitida typu A, C 

ZÚ   zdravotní ústav 

ŽÚ   živnostenský úřad 

VNN   vysoce nakažlivé nemoci  



 

 
76 

SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ V TEXTU 
 

SEZNAM TABULEK 
Tabulka č. 1: Plnění kontrolního plánu v roce 2014 ....................................................................... 7 
Tabulka č. 2: Přehled udělených sankcí v roce 2014 ...................................................................... 8 
Tabulka č. 3: Přehled podnětů a oznámení přijatých v roce 2014 .................................................. 9 
Tabulka č. 4: Mezinárodní spolupráce KHS za rok 2014 ............................................................... 9 
Tabulka č. 5: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 .................................. 10 
Tabulka č. 6: Medializace činnosti KHS v roce 2014 ................................................................... 11 
Tabulka č. 7: Členové NSZM ve Středočeském kraji podle roku vstupu ..................................... 13 
Tabulka č. 8: Seznam členů zapojených do programu Škola podporující zdraví ......................... 14 
Tabulka č. 9: Podniky a organizace, které se zúčastnily soutěže Bezpečný podnik (BP) od roku 
1997 a soutěže Podnik podporující zdraví (PPZ) od roku 2005: .................................................. 15 
Tabulka č. 10: Podpora zdraví, výchova ke zdraví, poradenství, konzultace, Dny zdraví, 
semináře a další aktivity ................................................................................................................ 17 
Tabulka č. 11: Přehled pracovišť KHS zastoupených v orgánech krizového řízení ..................... 20 
Tabulka č. 12: Počet úkonů KHS jako dotčeného správního úřadu .............................................. 24 
Tabulka č. 13: Počty kontrol a z toho kontroly se závadami ........................................................ 25 
Tabulka č. 14: Počet zaměstnanců, z toho žen, v riziku práce dle kategorií a okresů .................. 33 
Tabulka č. 15: Dlouhodobé trendy výskytu infekčních onemocnění v ČR a Stč kraji ................. 38 
Tabulka č. 16: Přehled o provedených kontrolách podle typu zařízení ........................................ 40 
Tabulka č. 17: Zařízení školního stravování a stravování dětí ...................................................... 57 
Tabulka č. 18: Přehled případů nedodržení požadavků právních předpisů v zařízeních školního 
stravování a stravování dětí v roce 2014 ....................................................................................... 58 
Tabulka č. 19: Zotavovací akce a školy v přírodě …………………………………………….. 58 
Tabulka č. 20: Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ......................................... 59 
Tabulka č. 21: Čerpání služeb zdravotního ústavu ke dni 31. 12. 2014 ........................................ 69 
  

 

SEZNAM GRAFŮ 
Graf č. 1: Počet šetřených a hlášených nemocí z povolání……………………………………... 33 
Graf č. 2: Přehled epidemických výskytů v roce 2014 dle jednotlivých okresů a diagnóz……. 41 
Graf č. 3: Provedené kontroly - oblast HV (v procentech)………………………………………45 
Graf č. 4: Nejčastěji zjišťované závady – oblast HV .................................................................... 46 
Graf č. 5: Nejčastěji ukládaná nápravná opatření – oblast HV (v procentech) ............................. 46 
Graf č. 6: Kontrolované výrobky – oblast PBU (v procentech) .................................................... 47 
  

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek č. 1: Rozmístění územních pracovišť KHS ve Středočeském kraji .................................. 6 
  



 

 
77 

 
 
 
 
 
 
 
Vydala: 
 
Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje se sídlem v Praze 
 
 
Dittrichova 17 
128 01 Praha 2 
Telefonní číslo na ústřednu KHS: +420 234 118 201 
Faxové číslo na KHS: +420 224 916 561 
ID datové schránky: hhcai8e 
E-mail: info@khsstc.cz 
Internet: www.khsstc.cz 
 

http://www.khsstc.cz/

	Obsah
	Úvod
	1 KHS Středočeského kraje
	1.1 Plnění kontrolního plánu
	1.2 Uložené sankce
	1.3 Řešené podněty a oznámení
	1.4 Mezinárodní spolupráce
	1.5 Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
	1.6 Komunikace s médii

	2 KHS – Úsek ředitelství
	2.1 Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky
	2.1.1 Popis činnosti
	2.1.2 Programy ochrany a podpory zdraví (spolupráce na projektech)
	2.1.3 Analýza zdravotního stavu obyvatel
	2.1.4 Zdravotní politika regionu a výchova ke zdraví
	2.1.5 Konzultační činnost a spolupráce
	2.1.6 Aktivity pro zaměstnance KHS

	2.2 Krizová připravenost KHS Středočeského kraje
	2.2.1 Popis činnosti pracoviště krizového řízení
	2.2.2 Činnost v roce 2014
	2.2.3 Členství pracovníků KHS Středočeského kraje v orgánech krizového řízení ORP v rámci Středočeského kraje
	2.2.4 KEK Středočeského kraje
	2.2.5 Spolupráce s dalšími orgány kraje


	3 KHS – Úsek odborných činností
	3.1 Odbor hygieny obecné a komunální
	3.1.1 Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální
	3.1.2 Preventivní dozor
	3.1.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí)
	3.1.4 Řešené podněty a oznámení
	3.1.5 Sankce
	3.1.6 Specifické činnosti odboru
	3.1.7 Další činnosti

	3.2 Odbor hygieny práce
	3.2.1 Popis činnosti odboru hygieny práce
	3.2.2 Preventivní dozor
	3.2.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí)
	3.2.4 Řešené podněty a oznámení
	3.2.5 Sankce
	3.2.6 Specifické činnosti odboru
	3.2.7 Další činnosti odboru

	3.3 Odbor protiepidemický
	3.3.1 Popis činnosti odboru protiepidemického
	3.3.2 Preventivní dozor (hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče)
	3.3.3 Státní zdravotní dozor na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění – kontroly, rozhodnutí
	3.3.4 Řešené podněty a oznámení
	3.3.5 Sankce
	3.3.6 Specifické činnosti odboru
	3.3.7 Další činnosti odboru

	3.4 Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
	3.4.1 Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
	3.4.2 Preventivní dozor
	3.4.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) – v členění na SZD HV a SZD PBU
	3.4.4 Řešené podněty a oznámení
	3.4.5 Sankce
	3.4.6 Specifické činnosti odboru
	3.4.7 Další činnosti odboru

	3.5 Odbor hygieny dětí a mladistvých
	3.5.1 Popis činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých
	3.5.2 Preventivní dozor
	3.5.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí)
	3.5.4 Řešené podněty a oznámení
	3.5.5 Sankce
	3.5.6 Specifické činnosti odboru
	3.5.7 Další činnosti odboru


	4 KHS - Úsek správních činností
	4.1 Popis činnosti úseku správních činností
	4.2 Přestupková řízení
	4.3 Vnitřní kontrolní činnost
	4.4 Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
	4.5 Podání veřejného ochránce práv

	5 KHS - Úsek ekonomicko – provozních činností
	5.1 Popis činnosti úseku ekonomicko-provozních činností
	5.2 Plnění rozpočtu KHS k 31.12.2014
	5.3 Investiční rozvoj KHS, obnova a údržba majetku v roce 2014
	5.4 Kontrolní systém
	5.5 Informační a komunikační technologie

	Příloha č. 1
	Seznam použitých zkratek
	Seznam tabulek, grafů a obrázků v textu
	Seznam tabulek
	Seznam grafů
	Seznam obrázků


