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ÚVOD 
 
Materiál, který právě držíte v rukou, je shrnutím výsledků činnosti jednotlivých odborů Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) za uplynulý rok. Podává 
přehled o plnění úkolů na úseku 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 nebo nad předměty 
běžného užívání. Neopomíjí ani státní zdravotní dozor ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 
sociálních služeb a ukládání opatření proti vzniku a šíření infekčních nemocí. K důležitým činnostem 
KHS patří také vydávání stanovisek a vyjádření 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 a se Státním zdravotním ústavem v Praze.  

Letošní Výroční zpráva o činnosti shrnuje i další aktivity pracovníků KHS v oblasti zdravotní politiky, 
mediální prezentace činnosti KHS, podpory zdraví, šetření nemocí z povolání, kategorizace prací, odběrů 
vzorků na laboratorní vyšetřování a také šetření podnětů občanů nebo sankční činnosti. Zabývá se 
i podílem zaměstnanců na plnění úkolů hlavního hygienika České republiky a regionálních úkolů včetně 
vlastní připravenosti na mimořádné situace a zapojení do struktury Integrovaného záchranného systému 
ČR. 

Ze souhrnných výsledků vyplývá, že se KHS s úkoly, které plní v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018 vyrovnala úspěšně.   

 

 

 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 

vedoucí služebního úřadu - ředitelka   



1 KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze je správním úřadem zřízeným 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“ 
nebo „zákon o ochraně 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. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále též „KHS“) je organizační 
složkou státu. Funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále též „MZ ČR“), které je 
současně jejím nadřízeným orgánem. 

Dne 01.01.2015 se KHS stala dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o státní službě“ nebo „služební zákon“) služebním úřadem. 

V čele KHS stojí ředitelka jmenovaná v souladu se služebním zákonem. Ředitelce jsou organizačně přímo 
podřízeni ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, ředitel odboru správního a ředitel odboru 
pro ekonomicko-provozní činnost. Ředitelku KHS v době její nepřítomnosti zastupuje ředitel odboru 
správního. Bližší informace o organizační struktuře podává příloha č. 1. 

Ze statistických údajů platných k 31. 12. 2017 plyne, že Středočeský kraj je největším krajem 
v České republice, a to jak počtem okresů (12), počtem obcí (1 144), tak i počtem obyvatel 
(1 352 795).  

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

Obrázek č. 1: Rozmístění územních pracovišť KHS ve Středočeském kraji 
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1.1 PLNĚNÍ KONTROLNÍHO PLÁNU  
Stoprocentní plnění kontrolního plánu není dle příslušné metodiky Ministerstva zdravotnictví závazným 
ukazatelem.  
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. Celkově 
byl předepsaný počet kontrol pro KHS splněn na 106 %. (Tabulka č. 1: Plnění kontrolního plánu v roce 
2018). Naprostá většina stanovených celostátních i krajských priorit státního zdravotního dozoru v oblasti 
všech odborů byla splněna v předpokládaném rozsahu. 
V důsledku nárůstu činnosti odboru hygieny obecné a komunální dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. 
spojených s posuzování a povolováním výstavby rodinných a bytových domů nebylo možné 
z kapacitních důvodů splnit kontrolní plán dle nastavených ukazatelů. Dozorová činnost se soustředila na 
kontroly zařazené do celostátních prioritních oblastí výkonu státního zdravotního dozoru (dále i „SZD“), 
a to zejména spojené s odběry vzorků či měřením.  

Tabulka č. 1: Plnění kontrolního plánu v roce 2018 

Odbor KHS Plnění kontrolního 
plánu v % 

Odbor KHS Plnění kontrolního 
plánu v % 

Hygiena obecná a komunální 90 Epidemiologie 103 

Hygiena dětí a mladistvých 114 Hygiena práce 110 

Hygiena předmětů běžného 
užívání 

150 Hygiena výživy 108 

Celkem 106 

1.2 PŘESTUPKY 
V roce 2018 bylo KHS za závažné přestupky uloženo celkem 1 149 pokut v celkové výši 3 641 150Kč, 
nepeněžitou podobou, tedy formou napomenutí, byly řešeny přestupky v dalších 465 případech méně 
závažných nedostatků (Tabulka č. 2: Přehled projednaných přestupků v roce 2018). 

Tabulka č. 2: Přehled projednaných přestupků v roce 2018 

Odbor KHS Počet 
pokut 

Částka  
(Kč) 

Počet  
napomenutí) 

Hygiena obecná a komunální 53 207 550 20 

Hygiena práce 51 284 000 6 

Hygiena výživy 829 2 702 900 324 

Hygiena předmětů běžného 
užívání 

28 96 800 4 

Hygiena dětí a mladistvých 188 349 900 73 

Epidemiologie  6 19 200 38 

Celkem 1 149 3 641 150 465 

Nejčastěji byly uloženy správní tresty za: 
• nesplnění nebo porušení povinností v zařízeních společného stravování a ve školských stravovacích 

zařízeních; 
• neplnění povinnosti při provozování vodovodů pro veřejnou potřebu;  
• neplnění jakosti vody ke koupání;  
• nedoložení dokladů o zdravotní způsobilosti pracovníků;  



• překročení limitů hluku z provozoven či z dopravy; 
• nedodržení hygienických limitů mikroklimatických podmínek na pracovišti; 
• nezajištění pracovně-lékařských služeb pro zaměstnance;  
• nedostatky při nakládání s chemickými látkami a směsmi a při práci s azbestem;  
• nedostatky zjištěné při dodávání biocidních přípravků a nebezpečných chemických látek a směsí na 

trh; 
• nedostatky v zařízeních sociálních služeb a zdravotnických ambulancích; 
• uvedení kosmetických výrobků na trh bez vyhovujícího označení; 
• neplnění povinností dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 

1.3 ŘEŠENÉ PODNĚTY A OZNÁMENÍ 
Počty podnětů se v roce 2018 oproti roku 2017 nijak významně nezměnili, a to jak v celkovém množství, 
tak v počtech oprávněných a postoupených podnětů dle jednotlivých odborů (Tabulka č. 3: Přehled 
podnětů a oznámení přijatých v roce 2018) 

Tabulka č. 3: Přehled podnětů a oznámení přijatých v roce 2018 

Odbor KHS 
Počet podnětů  Předání podnětu 

jiným dozorovým 
orgánům celkem z toho 

oprávněných  
%  

oprávněných 
Hygiena obecná a 
komunální  

146 28 19 30 

Hygiena práce 87 18 20 35 

Hygiena výživy 339 128 38 0 

Hygiena předmětů 
běžného užívání 

26 3 15 12 

Hygiena dětí a 
mladistvých 

44 11 26 1 

Epidemiologie 45 8 18 10 

Celkem 687 197 22,6 197 

Komentáře k podnětům jsou uvedeny v kapitole 3. Sekce OPVZ v rámci jednotlivých odborů. 

1.4 ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Za rok 2018 bylo podáno celkem 50 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 ve všech případech, viz tabulka č. 4. Uvedený počet přijatých žádostí o informace 
zahrnuje pouze ty, které vyžadovaly rozsáhlejší odpověď. Jednoduché ústní či telefonické dotazy jsou 
zodpovídány zaměstnanci správního úřadu na místě. 
Odbor hygieny obecné a komunální (dále i „HOK“) vyřídil největší počet žádostí – celkem 20, které 
většinou směřovaly k poskytnutí závazných stanovisek dotčeného orgánu či hlukových studií 
předložených stavebníky v řízeních podle stavebního řádu, či výsledků státního zdravotního dozoru 
v podobě protokolů z měření fyzikálního faktoru hluku z provozu komunikací a různých stacionárních 
zdrojů hluku nebo kontrol ubytovacích zařízení a dalších provozoven péče o tělo.  
Odbor hygieny práce (dále i „HP“) obdržel 14 žádostí, většinou se jednalo o poskytnutí informace 
zaměstnavateli týkající se dokumentace, která sloužila jako podklad pro ověření podmínek vzniku 
onemocnění pro účely posouzení podezření na nemoc z povolání, dále žádosti o poskytnutí kopií 
závazných stanovisek KHS k projektové dokumentaci podle stavebního zákona a žádosti o přehled 
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řešených přestupků a uložených sankcí. Tato žádost by vyžadovala mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informací, u které byly vyčísleny náklady až na 400 000 Kč;  žádost byla redukována žadatelem na 
dostupnou část informací bez úhrady nákladů a žádosti bylo poté vyhověno. Dále byla vyřízena žádost dle 
zákona č. 123/1998 Sb., o poskytování informací o životním prostředí ve věci hluku. 
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (dále i HV PBU“) vyřizoval 4 žádosti o informaci 
týkající se převážně sdělení výsledků kontrol (a poskytnutí protokolů z těchto kontrol) provedených KHS 
v provozovnách stravovacích služeb, informací o uložených sankcích a výsledcích dozoru nad 
dodržováním tzv. protikuřáckého zákona. Všem žádostem bylo vyhověno. 
Odbor hygieny dětí a mladistvých (dále i „HDM“) obdržel 2 žádosti o poskytnutí informací, zaměřené 
na výsledky kontrol SZD ve dvou školních jídelnách. Informace byly poskytnuty.  
Odbor protiepidemický (dále i „EPI“) vyřídil 5 žádostí, z toho ve třech případech se jednalo 
o poskytnutí informací o přestupcích na úseku očkování, v jednom případě o informace o výskytu 
onemocnění způsobené původcem Coxiella burnetti (Q horečky), v jednom případě informace o porušení 
povinnosti dle § 53 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Odbor správní vyřídil za sledované období 5 žádostí o poskytnutí informací. Ve většině případů (3) se 
jednalo o informace z oblasti nakládání s veřejnými prostředky (platové zařazení vybraných služebních 
míst, roční souhrn vyplacených mimořádných odměn) ve vybraných časových obdobích. V jednom 
případu se jednalo o poskytnutí souhrnných ukazatelů vládou schválených systemizací na jednotlivé 
kalendářní roky. Jedna žádost musela být pro nesoučinnost žadatele při odstraňování vad podání 
odložena. (Tabulka č. 4: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018) 

Tabulka č. 4: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 

Obor 

Počet 
žádostí 
celkem 

z toho Počet 
podaných 
stížností 

vyřízeno dle 
dostupných 

údajů 

odloženo částečně 
odmítnuto 

odmít-
nuto 

Hygiena obecná a 
komunální 

20 20 0 0 0 0 

Hygiena práce 14 14 0 0 0 0 

Hygiena výživy 4 4 0 0 0 0 

Hygiena dětí a 
mladistvých 

2 2 0 0 0 0 

Epidemiologie 5 5 0 0 0 0 

Správní 5 4 1 0 0 0 

Celkem 50 49 1 0 0 0 

1.5 KOMUNIKACE S MÉDII 
Poskytování informací médiím je upraveno Služebním předpisem č. 8/2018 a Vnitřním předpisem 
č. 7/2018 – Pravidla pro komunikaci s médii v KHS Středočeského kraje. S médii komunikuje primárně 
tisková mluvčí, dále ředitelka KHS, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, případně ředitelé 
odborů. 

Média 
Komunikace s médii v roce 2018 spočívala především ve vydávání tiskových zpráv týkajících se 
aktuálních témat a také v individuálním sdělování požadovaných informací, a to jak pro celostátní, tak pro 
regionální periodika a internetová zpravodajství. Poskytovány byly také rozhovory pro rozhlas a televizi, 
z toho některé živě (ČRo Region – pořad K věci a Dopolední host, ČT 1 – Sama doma, Studio 6, Seznam 
TV). KHS pořádala 1 tiskovou konferenci, která se uskutečnila 18. 1. 2018. Jejím tématem byly výsledky 



kontrol stravovacích zařízení ve středních Čechách v roce 2017 včetně zhodnocení dodržování 
tzv. protikuřáckého zákona. 

Nejčastěji komunikovaná témata: aktuální situace nemocnosti chřipkou, kvalita koupacích vod, 
kontroly letní dětské rekreace, kontroly stravovacích zařízení, kontroly dodržování zákona č. 65/2017 Sb., 
pitná voda – Mokrovraty, zvýšený výskyt spalniček, klíšťata, hygienické podmínky v ubytovně Husinec-
Řež. 
Nejčastější média: Regionální mutace Deníku - tištěné i web (243), Český rozhlas (56), MF Dnes + 
idnes.cz (32), Rádio Blaník (26), Frekvence 1 (24), Náš region – tištěné i web (20), Právo (15), Country 
Rádio (13), ctidoma.cz (11), ČT (10), TV Prima (8), TV Nova (2).    

Webová prezentace KHS   
Na webových stránkách KHS jsou pravidelně uveřejňovány aktuální zprávy např. o epidemiologické 
situaci, o změnách v legislativě týkající se ochrany veřejného zdraví, o výběrových řízeních, 
o významných dnech ve zdravotnictví, nebo o kontrolách stravovacích zařízení. Aktivně jsou využívány 
také tematické bannery (Stravovací zařízení, Chřipka, Koupací vody, Rodinné domy, Klíšťata), v roce 
2018 byl umístěn též banner Antibiotický den. (Tabulka č. 5: Medializace činnosti KHS v roce 2018) 

Sociální sítě  
Komunikace s veřejností probíhá také na sociálních sítích, a to prostřednictvím Facebooku KHS. V roce 
2018 bylo dosaženo počtu 3 599 fanoušků, tedy lidí, kteří stránku aktivně sledují, a prostřednictvím této 
platformy bylo zodpovězeno 44 dotazů.  

Tabulka č. 5: Medializace činnosti KHS v roce 2018 

2 KHS – ÚSEK ŘEDITELSTVÍ  
2.1 OBLAST PODPORY ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKY 

2.1.1 Popis činnosti 
Podpora veřejného zdraví je v České republice v současné době zakotvena v zákoně o ochraně veřejného 
zdraví, kde dle §2, odst. 3 se podporou zdraví rozumí souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám 
zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňující zdraví. Zahrnuje také činnosti 
k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného 
zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu. 
 

Mediální výstupy Počet  

Tištěná média a web 482 

Rozhlas a televize 163 

CELKEM 645 

Počet vydaných tiskových zpráv 16 

Počet písemných odpovědí 69 

Počet poskytnutých rozhovorů 165 
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Aktivity KHS v podpoře veřejného zdraví organizačně zajišťuje referentka pro zdravotní politiku, která 
je v přímé podřízenosti ředitelky KHS. 
Odborní pracovníci KHS jsou členy Protidrogové komise Středočeského kraje, podílí se na zpracování 
odborných posudků k projektům nestátních neziskových organizací předkládaných do dotačních 
programů MZ ČR, participují při přípravě strategických dokumentů Krajského úřadu (dále též „KÚ 
StčK“) a MZ ČR, podílí se na vzdělávání zdravotnických a pedagogických pracovníků, pracovníků 
neziskových organizací a edukaci další odborné i laické veřejnosti, odborně zajišťují praxi lékařů a 
nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání na KHS; 
monitorují a hodnotí zdravotní stav obyvatelstva Středočeského kraje a jeho vývoj z hlediska všech 
aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority k 
řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva Středočeského kraje (§ 82, odst. 2, písm. t) a 
u) zákona č. 258/2000 Sb.). 

2.1.2 Činnost v roce 2018  
1) Zdravotní politika regionu a výchova ke zdraví 
V rámci naplňování programu „Zdraví 2020“ KHS metodicky vede a spolupracuje s městy a obcemi na 
aktivitách určených nejen široké laické, ale i odborné veřejnosti. Cílem těchto akcí je především zvyšovat 
odpovědnost populace za vlastní zdraví a informovat jednotlivce o tom, jak správně pečovat o svůj 
zdravotní stav a které aktivity mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.  
Zástupci KHS (referentka pro zdravotní politiku a lékařka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví) 
zjišťují pomocí neinvazivních vyšetřovacích metod zájemcům vybrané ukazatele zdravotního stavu, a to 
tělesnou hmotnost, index tělesné hmotnosti, hodnoty skrytého tělesného tuku v procentech či procentuální 
množství kosterního svalstva.  
Stánek KHS je vždy doplněn o zdravotně – výchovné materiály, které poskytuje Státní zdravotní ústav 
(dále i „SZÚ“) a MZ ČR a propagační materiály KHS.  

V roce 2018 se jednalo o následující projekty: 
A. Den záchranářů v Kolíně 
Den záchranářů v Kolíně proběhl dne 08.05.2018. Materiálně stánek zabezpečili společně s referentkou 
pro zdravotní politiku vybraní referenti z ÚP Kolín. Dohromady bylo na stanovišti KHS vyšetřeno 
90 zaregistrovaných zájemců. 

B. Hrou proti AIDS v Kolíně 
Projekt „Hrou proti AIDS“ se v roce 2018 realizoval tradičně v Kolíně a nově také v Kutné Hoře. 
V Kolíně se uskutečnil v budově Domu dětí a mládeže v termínu od 14.05. - 25.05.2018. Celkově bylo 
proškoleno 600 žáků. 
V Kutné Hoře byl program realizován také ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kutná Hora, a to 
v termínu od 24.09. - 27.09.2018. Celkově bylo proškoleno 300 žáků. Materiálně a personálně je tento 
projekt zabezpečen v obou městech SZÚ, zaměstnanci DDM a referentkami KHS. 

C. Český den proti rakovině 
16.05.2018 se uskutečnila celonárodní sbírka „Český den proti rakovině“ pořádaná neziskovou organizací 
„Liga proti rakovině“. Organizačně se na celé akci podíleli referenti ÚP Kolín, které s Gymnáziem 
a Střední zdravotnickou školou v Kolíně domluvilo distribuci květin. Studenti do 28 pokladen vybrali 
částku 70 442 Kč za množství 3 100 ks prodaných květin měsíčků lékařského. 

D. Všejanské slavnosti 
Tradiční Slavnosti Františka Josefa I. se v obci Všejany na Mladoboleslavsku uskutečnily výjimečně po 
konci prázdnin, a to 01.09.2018. Skrz velmi nepříznivé počasí, které Všejanskými slavnostmi všechny 
návštěvníky provázelo, si zdravotní osvědčení odneslo necelých 30 návštěvníků. 

E. Dny města Kladna 



Ve dnech 31.08. - 02.09.2018 se ve městě Kladno uskutečnily každoroční Dny města Kladna. V pátek 
31.08.2018 se těchto dnů zúčastnili také zástupci KHS StčK. Během 5 hodin se u stánku vystřídalo bez 
mála 60 zájemců. 

F. Přednášky na ZŠ a MŠ 
Zaměstnanci KHS se mimo svou obvyklou činnost zabývají také edukací na půdě škol. Osvětových akcí 
se nejčastěji účastní ÚP Kutná Hora, odbor EPI. V roce 2018 se jednalo o tyto přednášky: 

• 18.10.2018 MŠ Močovice – Problematika infekčních onemocnění v mateřské škole (dále i „MŠ“). 
Celkově se zúčastnilo 20 rodičů; 

• 15.11.2018 MŠ Tupadly – Problematika infekčních onemocnění v MŠ. Celkově se zúčastnilo 10 
rodičů; 

• 18.12.2018 ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora – Hygiena rukou pro 1. třídy. Celkově se zúčastnilo 30 
žáků základní školy (dále i „ZŠ). 

G. Přednášky pro seniory 
V roce 2018 byly referentkou pro zdravotní politiku osloveny všechny odbory sociální politiky správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností (dále i „ORP“) Středočeského kraje s nabídkou přednášky pro 
seniory. Přednášku vede lékařka a referentka pro zdravotní politiku KHS se zaměřením na témata: zdravý 
senior (přednáška o výživě); zdravý životní styl a bezpečnost (přednáška o bezpečí v domově). Z výše 
zmíněných ORP se přednášky uskutečnily: 
• 20.09.2018 v Kutné Hoře 
• 04.10.2018 v Kolíně. 

H. Svátek seniorů v Příbrami 
Poprvé byli na akci Svátek seniorů v Příbrami pozváni také zástupci KHS, i když pro město Příbram to 
byl již několikátý ročník této akce. Akce se konala dne 29.09.2018. Celkově se u stánku KHS vystřídalo 
téměř 100 zájemců. 

I. Den pro zdravý životní styl v Příbrami 
Den pro zdravý životní styl, který se pořádá na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole 
zdravotnické v Příbrami, je pro KHS již tradiční akce, které se každý rok účastní.  
Celkový počet zájemců o měření vystoupal na číslo 40. Den pro zdravý životní styl na příbramské 
zdravotnické škole proběhl 04.12.2018. 

Referentkou pro zdravotní politiku jsou publikovány informace k jednotlivým tématům 
při příležitosti významných dnů ve zdravotnictví. V roce 2018 byly na webových stránkách KHS 
publikovány tyto články:  
Světový den boje proti rakovině (04.02.), Mezinárodní den tuberkulózy (24.03.), Světový den zdravý 
(07.04.), Mezinárodní den boje proti hluku (11.04.), Světový den alergie a astmatu (03.05.) Světový den 
hygieny rukou (05.05.), Evropský den melanomu (30.05.), Světový den bez tabáku (31.05.), Světový den 
dárcovství krve (14.06.), Světový týden kojení (01.-07.08.), Světový den seniorů (01.10.), Světový den 
duševního zdraví (10.10.), Světový den úrazů (17.10.), Světový den osteoporózy (20.10.), Světový den 
předčasně narozených dětí (17.11.), Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (20.11.) a 
Mezinárodní den zdravotně postižených (3.12.). 

2) Další aktivity v oblasti zdravotní politiky a spolupráce v pracovních skupinách 
Referentka pro zdravotní politiku je členkou Krajské protidrogové komise Středočeského kraje a členkou 
Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Rozvojové 
projekty zdravotní péče.  
Jako členka Krajské protidrogové komise se referentka pro zdravotní politiku účastnila pravidelných 
jednání této komise, a to v termínech: 15.01 2018, 09.04.2018, 18.06.2018, 24.09.2018 a pracovního 
setkání dne 17.12.2018.  
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Jako členka Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – 
Rozvojové projekty zdravotní péče se referentka pro zdravotní politiku účastnila jednání této komise, a to 
v termínu 20.02.2018.  
V rámci zdravotní politiky byly v roce 2018 na žádost MZ ČR vytvářeny také externí oponentské 
posudky k předloženým projektům v následujících dotačních programech: 
• Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 
• Národní program zdraví – projekty podpory zdraví. 
Ředitelka KHS je členkou komise MZ ČR pro dotační program Národní program zdraví – projekty 
podpory zdraví. 
K tvorbě oponentských posudků bylo MZ ČR připraveno pro zpracovatele školení, kterého se zúčastnily 
dne 20.11.2018  ředitelka KHS, referentka pro zdravotní politiku a referentky ÚP Kolín. 
Oponentské posudky pro oblast problematiky HIV/AIDS a projekty podpory zdraví byly na MZ 
odevzdány dne 05.12.2018. Ministerstvem zdravotnictví ČR bylo KHS v těchto programech přiděleno 14 
projektů. Oponentské posudky pro tyto oblasti zpracovaly referentka pro zdravotní politiku společně 
s dvěma referentkami z ÚP Kolín.  
Dne 12.11.2018 byla také provedena průběžná kontrola plnění projektu prevence HIV/AIDS 
realizovaného v roce 2018 na území Středočeského kraje. Kontrolu provedly referentka pro zdravotní 
politiku společně s referentkou z ÚP Kolín. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že harmonogram plnění 
projektu je dodržován a cíle projektu se tedy daří naplňovat. 

3) Aktivity pro zaměstnance KHS 

A. Den zdraví na KHS 
SZÚ - Centrum podpory veřejného zdraví ve spolupráci s KHS připravil pro zaměstnance jednotlivých 
územních pracovišť KHS dny zdraví spočívající ve stanovení hladiny celkového cholesterolu a glykémie 
přístrojem Cardiocheck plus z kapilární krve a stanoviště zajišťující ukázky a nácviku samovyšetření 
prsou a varlat v rámci prevence nádorů. V rámci samovyšetření byly představeny i pomocné aplikace pro 
mobilní „chytré telefony s operační systémem Android –„Ruce na prsa“ a „Hlídač koulí“. Na místě byla 
v případě zájmu možnost stanovení obsahu CO ve vydechovaném vzduchu a případná edukace. 
Pracovníci KHS zde dále nabízeli pro své zaměstnance orientační stanovení indexu tělesné hmotnosti, 
procenta tělesného tuku a měření krevního tlaku. Celkem bylo vyšetřeno v období od 10.04. do 
24.05.2018 138 osob ve věku 24-72 let. 

B. Pochody za zdravím 
Již od roku 2009 jsou KHS 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 2018 byly připraveny 2 pochody za zdravím, a to: 
• 18.10.2018 komentovaná prohlídka Poslanecké sněmovny k příležitosti výročí založení republiky, 
• 10.11.2018 komentovaná prohlídka Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči. Této prohlídky 

se zúčastnil rekordní počet zaměstnanců s rodinnými příslušníky v celkovém počtu 104 osob.   

Dne 27.09.2018 byla pro zaměstnance odboru EPI zajištěna exkurze do Věznice Velké přílepy. Exkurze 
se zúčastnilo celkově 11 referentek. 

C. Podnik podporující zdraví 
Již 13 let je každoročně hlavním hygienikem České republiky (dále i „HH ČR“) oficiálně vyhlašována 
soutěž o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou 
Ministerstva zdravotnictví. 
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze se do soutěže poprvé přihlásila před čtyřmi lety a ještě téhož 
roku (2014) byla KHS certifikována titulem Podnik podporující zdraví I. stupně. Jelikož je získaný titul 
udělován na dobu tří let, požádala KHS v roce 2017 o jeho obhajobu. Na základě výsledku auditu 
zaměřeného na kvalitu ochrany a podpory zdraví zaměstnanců podle Kritérií kvality podpory zdraví na 



pracovišti pro malé a střední podniky a Dotazníku pro sebehodnocení pro malé a střední podniky 
obhájila KHS v roce 2017 titul Podnik podporující zdraví I. stupně na tříleté období do roku 2020. 

KHS uskutečnila v období 12.10. - 06.10.2018 dotazníkové šetření mezi zaměstnanci KHS zaměřené 
na kvalitu ochrany a podpory zdraví na pracovištích KHS. Šetření se zúčastnilo 167 respondentů. 
Referentka pro zdravotní politiku se dne 08.11.2018 zúčastnila workshopu pořádaného SZÚ a 
prezentovala zde vizi v této oblasti do roku 2019, která vyplynula z výsledků dotazníkového šetření. 

2.2 KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST KHS  
2.2.1 Popis činnosti pracoviště krizového řízení 
KHS zřizuje pracoviště krizového řízení, které zajišťuje plnění úkolů v oblasti krizové připravenosti 
v rámci své působnosti, a to podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pracoviště je vedené krizovou 
manažerkou v přímé podřízenosti ředitelky KHS. 
Krizová manažerka zajišťuje krizovou připravenost v oboru působnosti KHS, podílí se na tvorbě a 
aktualizaci Plánu krizové připravenosti, Krajského pandemického plánu, účastní se předmětných jednání 
krizového řízení a ochrany obyvatelstva, připravuje podklady na jednání Krajské epidemiologické 
komise, spolupracuje s dotčenými orgány kraje při řešení mimořádných situací, podílí se na úkolech 
integrovaného záchranného systému a plní dílčí úkoly sestavených pracovních skupin. 

2.2.2 Činnost v roce 2018 
1) Orgány krizového řízení KHS  
A. Krizový štáb KHS  
Krizový štáb KHS (dále i „KŠ KHS“) je pracovním orgánem ředitelky KHS k řešení krizových situací 
podle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“). 
Svou činnost vykonává s cílem zabezpečit součinnost, jednotnost a soulad činnosti orgánů ochrany 
veřejného zdraví při plnění úkolů při řešení krizové situace vyhlášené na území Středočeského kraje. 
V roce 2018 krizový štáb KHS aktivován nebyl.  

B. Krajská epidemiologická komise 
Krajská epidemiologická komise Středočeského kraje (dále jen „KEK StčK“) je stálým pracovním 
orgánem hejtmana kraje. KEK StčK svolává ředitelka KHS, která je předsedkyní této komise zejména 
k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření 
v případě výskytu závažných infekčních onemocnění.  

Zasedání KEK StčK se v daném roce uskutečnilo dne 28.03.2018, jehož předmětem bylo: 
• informace k aktualizaci Krajského pandemického plánu Středočeského kraje, 
• aktualizace příloh č. 1 a 2 Statutu KEK – seznam členů KEK StčK, 
• zhodnocení epidemiologické situace ve Středočeském kraji za rok 2017, 
• informace k současné epidemiologické situaci ve Středočeském kraji (I.Q 2018). 

C. Krajský pandemický portál Středočeského kraje 
Krajský pandemický portál Středočeského kraje byl vytvořen v rámci vzájemného informování a sdílení 
odborných informací. Je tvořen zabezpečenou částí internetových stránek KHS a obsahuje: 
• výroční zprávy o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji, 
• informace z činnosti KEK StčK, 
• Krajský pandemický plán StčK, Národní pandemický plán ČR a rezortní pandemický plán MZ ČR, 
• směrnice MZ pro události spojené s výskytem vysoce nebezpečné nákazy (dále i „VNN“), 
• ostatní dokumentaci KHS pro události spojené s VNN. 

V roce 2018 byly na Krajský pandemický portál vloženy tyto dokumenty: 
• Spalničky 

a. 02.05.2018 obecné informace ke spalničkám, 
b. 04.05.2018 informace o možnosti vyšetření pro zdravotníky a složky IZS Stč. kraje 
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• Informace z činnosti KEK StčK 
a. 27.03.2018 pozvánka na zasedání dne 28.03.2018 
b. 29.03 2018 zápis z jednání KEK ze dne 28.03.2018 
c. 11.04.2018 aktualizace seznamu členů KEK, 

• Vysoce nebezpečné nákazy 
a. 25.04.2018 aktualizace spojení na subjekty podílející se na řešení událostí s VNN. 

2) Dokumentace krizového řízení KHS 

A. Plán krizové připravenosti 
Plán krizové připravenosti (dále i „PKP KHS“) zpracovává KHS dle §24c krizového zákona. 11.10.2017 
uložilo Ministerstvo zdravotnictví KHS provést aktualizaci Plánu krizové připravenosti. První verze PKP 
KHS byla na MZ odeslána 09.01.2018, po zapracování připomínek pak byl PKP KHS odeslán na MZ dne 
14.02.2018. Zástupci KHS se dne 01.03.2018 zúčastnili pracovní porady ohledně aktualizace Plánu 
krizové připravenosti a dále: 

• 07.05.2018 odeslán PKP KHS se zapracovanými připomínkami k posouzení na MZ, 
• 29.06.2018 odeslán PKP KHS se zapracovanými připomínkami k posouzení na MZ a  
• 08.10.2018 odeslán PKP KHS se zapracovanými připomínkami k posouzení na MZ. 
V roce 2018 nebyl Plán krizové připravenosti aktualizován. 

B. Krajský pandemický plán 
KEK StčK ke své činnosti využívá Krajský pandemický plán, který je součástí Krizového plánu kraje. 
Zpracování zabezpečuje dle §82 písm. v) zákona o ochraně veřejného zdraví KHS ve spolupráci 
s ostatními odbornými složkami Středočeského kraje.  
V roce 2018 nebyl Krajský pandemický plán aktualizován. 

C. Ostatní dokumentace 

• Dohoda o plánované pomoci na vyžádání uzavřené mezi HZS StčK a KHS StčK 
Na základě čl. 4 Dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavřené mezi Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje (dále i „HZS StčK“) a KHS byl dne 28.03.2018 na HZS StčK odeslán aktualizovaný 
přehled kontaktů a údajů KHS. Byla provedena změna sídla územního pracoviště v Rakovníku a do 
přehledu kontaktů a údajů bylo doplněno ID datové schránky KHS StčK. Ostatní údaje jsou od poslední 
aktualizace beze změn. 
Na portálu krizového řízení Středočeského kraje byly tyto údaje promítnuty a dále byly aktualizované 
personální změny na pozici ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (dále i „OPVZ“). 

• Smlouva o spolupráci - převoz osob podezřelých z nákazy 
Dne 08.10.2018 byla ředitelkou KHS StčK a předsedou představenstva Amfion, a.s. podepsaná smlouva 
o spolupráci při zajišťování transportu osob podezřelých z nákazy v režimu VNN v rámci IZS, pro 
zajištění protiepidemických opatření k zamezení rozšíření infekčních onemocnění. 

• Aktualizace služebního a vnitřního předpisu KHS 
Dne 25.09.2018 byl aktualizován služební a vnitřní předpis KHS, který upravuje postupy členů 
výjezdních týmů ustanovených pro řešení událostí spojených s výskytem VNN na území Středočeského 
kraje. Tyto podmínky byly dříve součástí Plánu krizové připravenosti jako příloha č. 22.  

3) Spolupráce s dalšími orgány kraje 

A. Krajský úřad Středočeského kraje 
Ředitelka KHS se pravidelně účastnila jednání Bezpečnostní rady kraje organizované Krajským úřadem 
StčK, a to v termínech: 30.04.2018, 09.05.2018 a 22.05.2018.  
Krizová manažerka se zúčastnila metodického shromáždění orgánů krizového řízení Středočeského kraje 
dne 14.06.2018, kde prezentovala informace o činnosti KHS v předmětné oblasti.  
Krizová manažerka se také zúčastnila porady krizového managementu odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu (dále jen „KMOZKU“), a to v termínech: 09.05.2018, 13.06. 2018 a 15.08.2018.  



Předmětem jednání bylo: 
• 09.05.2018: personální změny, aktualizace Statutu a jednací řád KMOZKU a příprava cvičení  

Blackout 2018 
• 13.06.2018: spalničky – zvýšený výskyt onemocnění v StčK a cvičení Blackout 2018 
• 15.08.2018: cvičení Blackout 2018. 

B. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 
Krizová manažerka KHS se také pravidelně účastní pracovního jednání k aktualizaci, upřesnění 
a kompletaci jednotlivých částí krizového a havarijního plánu kraje, analýzy rizik, plánů krizové 
připravenosti a projednání problematik v dané oblasti, zejména spolupráce orgánů krizového řízení, 
složek IZS a právnických osob při řešení mimořádných událostí a krizových situací. V roce 2018 
se účastnila v termínech: 20. - 21.03.2018, 17. - 18.05.2018 a 18. - 19.09.2018. 

C. Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
KHS byla dne 15.10.2018 oslovena MZ ČR k uplatnění připomínek listů STČ VNN: list poskytovatele 
ZZS, list cílového poskytovatele, list OOVZ a list velitele zásahu. Ředitelka KHS pořádala dne 
23.10.2018 pracovní jednání, kde došlo k připomínkování výše uvedených materiálů. Jednání se 
zúčastnila ředitelka KHS, ředitelka odboru protiepidemického a krizová manažerka. 24. 10. 2018 byly 
listy se zapracovanými připomínkami zaslány zpět na MZ ČR.  

4) Cvičení Blackout 2018 
KHS se v termínu od 04. do 05.09.2018 zúčastnila krajského taktického cvičení složek IZS a orgánů 
podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události 
Blackout.  
Cílem tohoto cvičení bylo zejména prověřit připravenost a akceschopnost složek IZS, orgánů krizového 
řízení a dalších vybraných orgánů a organizací v kraji na řešení dopadů této krizové situace a zhodnotit 
možné dopady krizové situace na základní životní potřeby obyvatelstva a infrastrukturu v kraji. 
Cvičení Blackout se zúčastnilo přes 50 cvičících, od orgánů krizového řízení přes vybraná ministerstva a 
správní úřady, vybrané právnické a podnikající fyzické osoby smluvně vázané podle zákona o IZS, až po 
vybrané právnické a podnikající fyzické osoby z oblasti dopravy, výroby a dodávky elektrické energie, 
plynu, pitné vody či z oblasti telekomunikačních služeb.  

3 KHS - SEKCE OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO 
ZDRAVÍ  

3.1 ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ 
3.1.1 Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální 
Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených 
především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále i „zákon“ nebo „zákon o ochraně 
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 odboru HOK jako zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví 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 vybraných staveb; 
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• vyjadřují se v oblasti poskytování pohřebních služeb a kontrolují vybrané činnosti; 
• 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), 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 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.). 

3.1.2 Činnost dotčeného správního orgánu  
V rámci vydávání stanovisek dotčeného správního orgánu dle stavebního zákona bylo v roce 2018 
odborem HOK celkem vydáno 12 853 stanovisek. V rámci jiných zákonů pak odbor vydal dalších 
1 472 stanovisek a vyjádření. (Tabulka č. 6: Počet úkonů KHS – odboru HOK jako dotčeného správního 
úřadu) 

Tabulka č. 6: Počet úkonů KHS – odboru HOK jako dotčeného správního úřadu 
Druh úkonu  Počet úkonů 

řízení podle stavebního zákona 12 853 

stanoviska dle jiných zákonů    1 472 

rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb.      970 

Z významných staveb byly posuzovány např. následující akce:  

Z dopravních staveb byly projednávány ve stadiu posuzování vlivu stavby na životní prostředí např. 
D4 – v úseku Milín – Mirotice, D0 – úsek č. 515 – zkapacitnění komunikace, obchvaty a přeložky 
komunikací – např. přeložka komunikace I/38 Krchleby – Nymburk v k.ú. Nymburk, Dvory u Nymburka, 
Všechlapy, Krchleby, obchvat Velvary II/240, I/9 úsek Mělník – Jizerní Vtelno, obchvaty obcí Vavřineč, 
Liblice, vysoká Libeň, Mělnické Vtelno, obchvat Benešova, obchvat Divišova atd. 
Dále byla posouzena Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem(mimo), 
traťového úseku  Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), včetně Libické spojky. 
V územním řízení byla KHS předložena a posouzena dokumentace mj. pro stavby: 
D3 úseky 0301-0303 Praha – Václavice; D4 úsek Milín – Lety; D0 úsek č. 511 a v návaznosti na tuto 
stavbu také přeložka komunikace I/12; 
Obchvaty - města Příbrami, města Králův Dvůr, města Lysá nad Labem - II/272 Litol - Lysá nad Labem 
Dolany – protihluková opatření u železniční trati Praha – Děčín. 
Ve stavebním řízení pak byly hodnoceny stavby:  
D4 – úsek Milín – Lety; 
obchvat města Králův Dvůr II. etapa, obchvat Olbramovic, severní obchvat Jílového u Prahy; 
přeložky II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa; 
opravy komunikací - I/38 Hrdlořezy - Debř, I/38 Libichov - Luštěnice, I/16 MB - Řepov,  
I/16 Nemyslovice – Bezno, oprava „Nového mostu“ v Kolíně; 
Protihlukové stěny na D8 – PHS Všestudy, u železniční trati Praha - Děčín u obce Vepřek 
Autobusový terminál v Kladně - přestavba stávajícího autobusového nádraží, Mnichovo Hradiště – Vendo 
park; 
Optimalizace železniční trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem. 



Nelze opomenout ani na posuzování dopravních staveb ve fázi povolení do zkušebního provozu – 
např. D4 obchvat Dubence – zkušební provoz nebo kolaudace – např. D0 – 512 mezi D1 Jesenice – 
Vestec; Psáry přeložka silnice II/105. 
Z výrobních a distribučních center byly posouzeny řady záměrů zejména ve fázi hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí (dále i „EIA“) - např. Územní energetická koncepce Středočeského kraje, 
ZEVO Mělník, průmyslový park Zdice, Kovohutě Příbram - nové technologie na úpravu Pb odpadu, 
Hostivice – Segro Logistic park Prague – Phase V.West, Nupaky – nové halové objekty NU2, NU3 a 
NU4 aj. 
Rozšiřovaly se i nové vodovody, které byly posouzeny v různých stupních povolování – např. rozšíření 
skupinového vodovodu (SV) Sadská - Třebestovice pro obce St. Vestec, Semice, Přerov n. Labem a 
Bříství, rozšíření SV Poděbrady – Městec Králové, SV Mnichovo Hradiště o dvě obce – Lhotice a Dobrá 
Voda, další rozšíření SV VHS Vrchlice Maleč a vodovodu do obce – Kácov. Bylo posouzeno propojení 
veřejného vodovodu VV Kutná Hora a VV JEKOZ (Jevany, Kostelec nad Černými lesy, Zásmuky) a 
nový přivaděč SV Mladá Boleslav pro obce Horky a Brodce nad Jizerou. V souvislosti s přetrvávajícím 
navyšováním počtu obyvatel ve Středočeském kraji se realizují i řady vodovodů pro menší sídla, 
všechny tyto akce jsou KHS posouzeny ve všech stupních povolování (např. Grunta, Libodřice, Polní 
Voděrady, Lošany, Kbel) aj.  
V některých případech i nedostatek vody ve zdrojích v loňském letním období vedl k přepojování na jiné 
zdroje (např. Mnichovice – připojení na vodovod Region Jih). 
Ze staveb pro volnočasové aktivity byly posuzovány různé stavby – od koupališť a bazénů přes 
společenská a relaxační centra, např. rekonstrukce venkovního koupaliště Beroun, plaveckého bazénu 
letního koupaliště Neratovice, bazénu sokolovny Mladá Boleslav, rekonstrukce AQUAPARKU Příbram a 
areálu Nový Rybník Příbram, Vodní svět Mirakulum – zkušební provoz aj.  
Nelze zapomenout ani na neustále se rozšiřující bytovou výstavbu, kde KHS posuzuje ze všech 
aspektů ochrany před hlukem umisťování mj. všech objektů bytové zástavby včetně rodinných 
domů (dále též „RD“). V souvislosti s touto problematikou došlo na odboru k enormnímu nárůstu 
posuzovaných staveb a vydaných závazných stanovisek. V roce 2018 bylo vydáno celkem 6 443 
závazných stanovisek k objektům k bydlení. S ohledem na návaznost na Prahu se enormně rozšiřuje 
zástavba rodinnými domy na okresech Praha východ a Praha západ (1 822 závazných stanovisek), 
nicméně stavební aktivity jsou vázány již nejen na větší sídla i v ostatních okresech (např. Kladno, Slaný, 
Stochov, Buštěhrad, Velvary, Poděbrady - Choťánky), kde se umisťují v jednotlivých lokalitách stovky 
objektů, bohužel mnohdy bez potřebného zázemí, ale tyto zóny pro bydlení rostou neustále i u menších 
obcí - např. Vysoký Újezd (okres Beroun), Obříství, Korycany (okres Mělník), Chotětov, Sychrov 
u Mnichova Hradiště, Židněves, Písková Lhota, Tuřice (okres Mladá Boleslav), Mariánovice (okres 
Benešov), Chýně (okres Praha západ – lokalita cca 300 RD), Nebřenice – výstavba rezidenční nové čtvrti 
a s tím spojené IS (vodovodní přivaděč z VDJ Bartoška do VDJ Nebřenice), Davle – víceúčelový areál 
s bydlením atd.  
Z ostatních staveb lze uvést např. rekonstrukce velkého hotelu Vltavan Sedlčany vč. fitness, velké 
fitness URAN Příbram, projekt na dočasné skladování nových vozů na letišti Milovice, kolaudace 
obchodního centra Outlet Prague Tuchoměřice, zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod 
aj. 
Součástí činnosti odboru HOK je i posuzování územně plánovacích dokumentací v různých stupních 
např.: Neratovice – územní plán města + SEA, Mnichovo Hradiště – územní plán, velké územní studie 
v Českém Brodě, regulační plán historického centra v Českém Brodě, rozsáhlá dokumentace ÚP Kutná 
Hora a posuzování územích plánů stovek obcí s ohledem na termíny stanovené stavebním zákonem a 
nutnosti aktualizace ÚPD. 
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 (KHS hodnotila v 22 případech zdravotní rizika z půdy při výstavbě 
rodinných domů, řídila riziko při tvorbě územního plánu. Vypracovala oponentní stanovisko k finální 
verzi analýzy rizik zátěže území těžkými kovy v Lokalitě Kaňk pro město Kutná Hora a MŽP.  
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3.1.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) 
V rámci kontrolní činnosti pracovníci odboru HOK provedli celkem 1 598 kontrol, z nichž ve 13 % 
kontrol byly nalezeny závady, které byly řešeny s kontrolovanou osobou.   

Tabulka č. 7: Počty kontrol a z toho kontroly se závadami 

Oblast dozoru 

 

Počet kontrol 
celkem 

Počet 
nevyhovujících 

kontrol 

% nevyhovujících 
kontrol 

Pitná voda 479 93 19 

Koupací oblasti 85 0 0 

Koupaliště ve volné přírodě 35 1 3 

Umělá koupaliště 196 46 23 

Sauny 48 4 8 

Ubytovací služby 1870 33 18 

Služby péče o tělo 491 7 2 

Hluk 49 14 29 

Vibrace 4 0 0 

Celkem 1 598 203 13 

Tabulka č. 8: Počet vodovodů pro veřejnou potřebu podle okresů 

Okres 

 

Počet vodovodů 
celkem 

Počet zásobených obyvatel 
celkem 

% obyvatel zásobených  
z vodovodu 

Benešov 132 77 322 79 

Beroun 60 71 241 77 

Kladno 17 158 845 97 

Kolín 35 82 628 82 

Kutná Hora 36 65 635 87 

Mělník 15 103 397 96 

Ml. Boleslav 64 118 176 92 

Nymburk 18 82 948 84 

Praha-východ 62 121 869 69 

Praha-západ 50 115 816 81 

Příbram 99 85 538 75 

Rakovník 47 45 132 81 

Kraj 635 1 128 547 83 

MZ ČR v rámci řízení činnosti KHS stanovila pro kontrolní činnost celostátní 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 jakosti teplé vody, kde se 
nachází vysoké nálezy počtu kolonií legionel.  

1) Pitná voda 
V rámci kontrol bylo provedeno 479 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 pitné vody (dále i „IS PiVo“) (opožděné či nerealizované zasílání elektronickou cestou). 
V 19 % případů byly shledány závady, což představuje mírné zvýšení podílu závad oproti přechozímu 
období. 
Pokud jde o jakost vody, pozornost byla soustředěna mj. na stanovení pesticidů v pitných vodách, kdy 
v rámci úplných rozborů byly stanoveny jak pesticidní látky (PL) relevantní, tak velmi často také 
nerelevantní metabolity PL. V roce 2018 bylo vydáno pro 5 vodovodů omezené užití pitné vody, a to 
s ohledem na vysoké nálezy obsahu dusičnanů. 

2) Koupací voda 
Kontroly byly zaměřeny především na kontrolu přírodních koupališť a koupání a plavání kojenců a 
batolat. Bylo provedeno 120 kontrol přírodních koupališť a koupacích míst a 196 umělých 
koupališť a 48 saun. Rok 2018 byl naprosto výjimečný extrémními teplotami a slunečným počasím, 
které začalo již v dubnu, pokračovalo celou rekreační koupací sezónu až do podzimu. Přestože takové 
počasí mívá většinou negativní vliv na zhoršování kvality vod ve volné přírodě, v sezoně 2018 si voda na 
většině sledovaných lokalit udržena dobrou kvalitu, což platilo např. i pro všechny sledované profily 
přehradní nádrže Slapy. Pouze ke konci sezóny došlo k mírnému zhoršení v Županovicích a Staré 
Živohošti, a voda byla klasifikována stupněm 2.  

Poněkud jiný vývoj byl zaznamenán na přehradní nádrži Orlík, kde do půlky července byla kvalita vody 
výborná, zbytek sezóny byl poznamenán zvýšeným výskytem sinic. Až na ojedinělý případ krátkodobého 
zhoršění na stupeň 4 v koupací oblasti Podskalí se však voda udržela na stupni 3. Ve stejném scénáři 
proběhl i vývoj v kvalitě vody na písníku Bakov v okrese Mladá Boleslav.  

Ke konci sezóny si však extrémně teplé počasí začalo vybírat svou daň a na některých lokalitách se voda 
vlivem vysokého obsahu sinic a chlorofylu začala razantně zhoršovat. V přírodních koupalištích Jureček a 
Vyžlovka v okrese Praha – východ bylo dosaženo stupně 4 a voda tak byla označena jako nevhodná ke 
koupání. Na jezeře Poděbrady a Ostrá na Nymbursku došlo ke konci sezony dokonce k tak výraznému 
zhoršení vody, že zde byl vyhlášen zákaz koupání. I zde byl tento stav způsoben výrazným zvýšením 
obsahu sinic.  

Ke zhoršení jakosti vody došlo atypicky mj. i na přírodním koupališti Nový rybník v Příbrami, kde 
v předchozích sezónách problémy nebývaly. V podobném scénáři proběhla sezóna i na Tyršově koupališti 
v Rakovníku, kde byla voda dokonce hodnocena stupněm 4 a tudíž ke koupání nevhodná.  

Kontroly umělých bazénů KHS zjistila ve 23 % případů závady, které však nebyly alarmující. Nejčastěji 
došlo k nedodržení požadované kvality vody v bazénech, které byly řešeny provozovatelem zastavením 
provozu a výměnou vody. Méně časté byly závady v provozní hygieně, v některých případech nebyla 
provedena následná kontrola jakosti vody po provedených opatřeních. 
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Obrázek č. 2: Koupaliště v přírodě    Obrázek č. 3: Sezonní bazén 

 
Zdroj: archiv KHS Středočeského kraje 

3) Zařízení péče o tělo 
V provozovnách péče o tělo bylo provedeno 491 kontrol, při kterých byl kontrolován, 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 2 % 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. 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 187 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 zařízení 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 v 18 % případů.  
Nejčastěji byly zjišťovány závady v ubytovnách, které poskytují dlouhodobé ubytování sociálně slabým 
občanům. Zde byly 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.  

5) Hluk 
Většina provedených kontrol byla provedena v rámci šetření podnětů. Bylo celkem provedeno 51 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. Z uvedených kontrol ve 29 % 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 po pozemních komunikacích. Proběhla pouze 2 měření, při kterých nebylo prokázáno 
překročení limitu vibrací. 

7) Teplá voda 
V rámci dozoru nad kvalitou teplé vody byly prováděny odběry u dodavatelů teplé vody do bytových 
jednotek. Pozitivní nálezy legionel, což jsou mikroorganismy, které mohou způsobit vážné onemocnění 
dýchacích cest, byly řešeny opatřeními provozovatelů, mnohdy však ke zhoršení jakosti teplé vody 



docházelo vlivem rozvodů uvnitř bytového objektu, kdy pak zodpovědnost přechází na vlastníka objektu. 
Opakované vyšší nálezy byly v oblasti Kladna v rámci centrálního zásobování teplou vodou. 

3.1.4 Řešené podněty a oznámení 
Za odbor HOK bylo řešeno celkem 146 podnětů, z čehož bylo 58 % zaměřeno na hluk, 7 % na pitnou 
vodu a 14 % na podmínky ubytování. V roce 2018 se nepodařilo všechny podněty dořešit, od řady z nich 
podatelé ustoupili s tím, že požadují jejich prověření až v letošním roce nebo ustoupili od podnětu úplně. 
V 28 % případů nebylo tedy možné podněty vyhodnotit. Z podnětů, které se dořešily v loňském roce, 
bylo 21 % postoupeno pro nepříslušnost, 19 % bylo oprávněných (byť i jen částečně) a 30 % bylo 
neoprávněných. 

3.1.5 Přestupky 
V roce 2018 bylo celkem uloženo 53 pokut ve výši 207 550 Kč a v 20 případech napomenutí. Nejvíce 
pokut bylo vydáno v oblasti pitných vod - 25 pokut v celkové výši 62 000 Kč a v 11 případech 
napomenutí. Dále bylo uloženo 10 pokut za neplnění povinností při provozování umělých koupališť ve 
výši 53 000 Kč a v 8 případech napomenutí. Za neplnění povinnosti provozovatelů ubytovacích zařízení 
bylo uděleno celkem 10 pokut ve výši 77 000 Kč. V oblasti péče o tělo (činnosti epidemiologicky 
závažné) byly uloženy celkem 7 pokut v celkové výši 10 550 Kč. V oblasti hluku byla uložena 1 pokuta 
v celkové výši 5 000 Kč a v 1 případě napomenutí. 
Pokud se porovnají údaje o počtu nevyhovujících kontrol a počtu přestupků, v 52 % případů byly již 
přestupky projednány a byly pravomocně vypořádány. Pokud jde o údaj o počtu nevyhovujících kontrol, 
neznamená toto číslo, že veškeré zjištěné závady byly takového charakteru, že by vykazovaly 
společenskou nebezpečnost odpovídající skutkovým podstatám přestupku. Navíc se vykazují jen 
pravomocně ukončená řízení, tzn., že řízení budou dokončena až v roce 2019. 

3.1.6 Specifické činnosti odboru  
V rámci další činnosti bylo vydáno 970 rozhodnutí, do kterých spadají rozhodnutí schvalující provozní 
řády vodovodů pro veřejnou potřebu, pro provozování koupališť a bazénů a pro provoz činností 
epidemiologicky závažných a ubytovacích služeb. Zároveň se schvalují či stanovují limity pro ukazatele 
pitných vod, které nesplňují požadovanou hodnotu dle předpisu aj. 

3.1.7 Další činnosti 
V rámci prohlubování vzdělávání se pracovníci KHS průběžně vzdělávají zejména v oblasti hluku, kde 
jsou aplikovány do praxe novinky v legislativě. V oblasti pitných vod se pozornost zaměřuje na 
prohlubování poznatků v problematice výskytu pesticidů a dalších cizorodých látek. Významné změny 
v legislativě zaznamenala i problematika pohřebnictví, kdy byly KHS svěřeny nové kompetence a 
z tohoto důvodu bylo nezbytné se s nimi seznámit a aplikovat jednotné postupy do praxe.  
Pravidelně jsou zajišťovány na pracovištích stáže pro studenty středních a vyšších škol – např. pro Střední 
zdravotnickou školu Příbram a Jihočeskou univerzitu, je zajišťována i postgraduální praxe lékařů před 
atestací v oborech všeobecného lékařství.  
Pracovníci odboru HOK pravidelně přednáší na odborných konferencích, např. 2 prezentace byly 
předneseny na konferenci Slezské dny preventivní medicíny, a to: 
1. Jakost vody v obci Nová Ves – přednášející MUDr. L. Polanská,  
2. Posuzování rizik výskytu arsenu při výstavbě silničního mostu v Malíně – MUDr. F. Stehlík. 
Další prezentace zazněla na 23. konferenci ústředí monitoringu Zdraví a životní prostředí – předneseny 
závěry z Posuzování rizik výskytu arsenu při výstavbě silničního mostu v Malíně – MUDr. F. Stehlík. 
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, dále jsou 
předávány i podklady a vyjádření pracovníků v relacích rozhlasových stanic a televizních vysíláních na 
aktuální témata.  
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3.2 ODBOR HYGIENY PRÁCE  
3.2.1 Popis činnosti odboru hygieny práce  
Odbor hygieny práce se zabývá zejména ochranou zdraví lidí v souvislosti s jejich pracovní činností. 
Cílem je zamezit vzniku profesionálních onemocnění, která vedou k poškození zdraví z práce.  
Pracovníci odboru HP jako zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví při své činnosti zejména: 

• plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle 
stavebního zákona; 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 zpracovaným 
v rámci zákona o integrované prevenci; 

• provádějí dozor na pracovištích zaměřený na dodržování požadavků stanovených právními 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 na pracovní místo, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování 
pracovišť vodou a zajištění pracovně-lékařských služeb (dále též „PLS“);  

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

• provádějí ověření podmínek vzniku onemocnění vzniklých při práci pro účely posouzení nemocí 
z povolání;  

• vydávají stanoviska k provozním řádům zařízení na odstraňování 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; 

• provádějí dozor nad dodržováním ustanovení chemického zákona a souvisejících přímo použitelných 
předpisů EU z hlediska ochrany zdraví; 

• provádějí dozor nad dodržováním ustanovení zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a 
účinných látek na trh a souvisejících přímo použitelných předpisů 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;  

• zajišťují povinná školení uchazečů o odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin a jsou členy zkušební komise pro přezkoušení uchazečů pro III. stupeň této odborné 
způsobilosti;  

• vydávají stanoviska k žádosti o leteckou aplikaci přípravků na ochranu rostlin; 
• přezkušují odbornou způsobilost pracovníků pro nakládání s chemickými látkami a směsmi 

klasifikovanými jako vysoce toxické (akutně toxické kategorie 1 a kategorie 2);  
• projednávají texty pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. 

3.2.2 Činnost dotčeného správního orgánu 
Odbor HP vydal v roce 2018 celkem 4 762 stanovisek dotčeného orgánu státní správy, z toho 2 573 
stanovisek dle stavebního zákona (k projektové dokumentaci 1 738 a ke kolaudaci 835 závazných 
stanovisek), v rámci jiných zákonů odbor vydal dalších 2 189 stanovisek a vyjádření včetně posouzení 
podání dle zákona EIA, dle zákona o integrované prevenci, stanoviska dle zákona o odpadech apod. 



V rámci činnosti dotčeného orgánu státní správy byly posuzovány projektové dokumentace k územním 
a stavebním řízením, k veřejnoprávním smlouvám, změnám stavby před dokončením a ke změnám 
užívání. Proti roku 2017 došlo v roce 2018 k mírnému poklesu počtu vydaných stanovisek k projektové 
dokumentaci i stanovisek vydaných ke kolaudacím.  
V r. 2018 byly, tak jako minulé roky, na odbor HP předkládány zejména žádosti o závazné stanovisko 
k projektovým dokumentacím 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. Odbor HP se v rámci stavebních řízení 
vyjadřoval i k žádostem o stanovisko k odstranění staveb s obsahem azbestových stavebních prvků.  
Kvalita předkládaných projektových dokumentací připravená renomovanými firmami má většinou dobrou 
úroveň a požadované podklady jsou podle potřeby doplněny okamžitě. Problém s kvalitou projektových 
dokumentací zůstává nadále u drobných investorů, kteří v rámci rekonstrukce starých objektů chtějí 
zavádět různé výroby často bez zhodnocení a znalosti rizik samotné podnikatelské činnosti a možného 
vlivu na okolní prostředí. 
K nejčastějším nedostatkům v předkládaných žádostech patřily následující:  
• chybějící zhodnocení vlivu stavby na okolí z hlediska hlukové situace (chybí hluková studie -

projektové dokumentace jsou z hlediska venkovního hluku posuzovány společně s pracovníky odboru 
HOK);  

• chybí posouzení umělého osvětlení; 
• nedostatečné informace o použité technologii a jejího možného vlivu na zdraví zaměstnanců; 
• nesoulad navrženého řešení s požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů;  
• chybějící zhodnocení podmínek výkonu práce;  
• nedostatečné údaje o větrání, osvětlení, zajištění sanitárního a pomocného zařízení pro zaměstnance;  
• formální nedostatky, např. nepředložení plné moci k zastupování. 

Před vydáním negativního stanoviska k projektovým dokumentacím byl žadatel vždy vyzván k doplnění 
žádosti. Pokud tak v potřebné lhůtě neučinil, bylo vydáno negativní závazné stanovisko. Negativní 
stanoviska k uvádění staveb do trvalého užívání byla vydána také na základě nerespektování podmínek 
stanovených OOVZ v předchozích řízeních nebo pro nedoložení požadovaných dokladů.  
Spolupráce s orgány státní správy, které jsou dotčené v řízeních dle stavebního zákona, zejména se 
stavebními úřady, je na velmi dobré úrovni, stejně jako spolupráce s jinými správními úřady. Dochází ke 
vzájemné koordinaci postupu. Příslušné úřady poskytují veškeré podklady pro řízení a vesměs respektují 
stanoviska vydaná OOVZ.  

Mezi nejvýznamnější stavby posuzované odborem HP ve Středočeském kraji v roce 2018 patří: 
• Řízení letového provozu ČR, Jeneč – úpravy provozních sálů objektu IATCC Praha;  
• SEGRO logistics park Prague Hostivice – novostavba areálu pro průmyslovou výrobu a skladování; 
• Praha Vaccines a.s. – rekonstrukce prostor pro výrobu inaktivované vakcíny proti obrně, k.ú. Jevany; 
• velkokapacitní skladové haly v komerční zóně Nehvizdy – jih; 
• Continental Automotive s.r.o., Brandýs nad Labem – přístavba hal H6 – rozšíření stávajícího areálu 

o výrobní a skladové prostory, výroba pro automobilový průmysl; 
• revitalizace areálu Rückl Crystal a.s., Nižbor;  
• novostavba výrobních hal CER 1 a CER 2 v k.ú. Cerhovice, které by měly sloužit pro skladování a 

kompletaci vybavení prvků dětských hřišť a montáži a testování výpočetní techniky; 
• dostavba slévárny hliníku - Ljunghall s.r.o., Čáslav; 
• dostavba a uvedení do provozu nového závodu na výrobu barev pro automobilový průmysl Nippon 

Paint Automotive Coatings (Czech) s.r.o. v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry; 
• pokračující rekonstrukce chemického závodu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín; 
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• velké množství závazných stanovisek bylo vydáno pro společnost ŠKODA AUTO a.s. Mladá 
Boleslav, které se týkaly jak hlavního závodu a jeho bezprostředního okolí, tak i vývojových center 
Česana a Česana – Jih; 

• stavba logistického centra společnosti TRAMIR PROPERTY, s.r.o. v Pavlově;  
• výstavba logistických a skladových hal v okolí D8 (u sjezdu u Úžic) - distribuční sklad MAKRO, 

obalovna Chvatěruby, mrazírna EUROFROST; 
• výstavba provozně-administrativního centra Doosan Bobcat EMEA s.r.o., Dobříš; 
• výstava nové výrobní haly VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s., Rakovník; 
• výstavba logistické haly ANEXIA s.r.o., Rakovník která bude sloužit pro potřeby Procter & Gamble 

- Rakona, s.r.o. 

Odbor HP se dále vyjadřoval k pravidlům o ochraně zdraví a životního prostředí při nakládání 
s nebezpečnými látkami a směsmi. Ve sledovaném roce zaslali zaměstnavatelé k projednání 
957 podání s těmito pravidly. 
KHS projednávala pravidla vypracovaná jednak pouze pro jednotlivou provozovnu nebo pravidla 
vypracovaná povinnou osobou souhrnně pro všechny její provozovny na území Středočeského kraje. 

3.2.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) 
Za rok 2018 bylo celkem provedeno 2 435 kontrol včetně započítání úkonů v oblasti šetření žádostí 
o prověření pracovních podmínek pro účely posouzení nemocí z povolání. Kontrolním plánem bylo pro 
rok 2018 stanoveno 2 209 kontrol. Počet provedených kontrol započítaných do plnění kontrolního plánu 
představuje splnění plánu na 110 %. 
Většina kontrol (cca 73 % z celkového počtu kontrol) byla provedena na pracovištích dle lhůt 
v informačním systému kategorizace prací (dále i „IS KaPr“) jako plánovaná kontrola v rámci SZD a byla 
zaměřena zejména na typy subjektů patřících mezi celostátní a celokrajské priority v dozoru.  
Kromě kontrol podle zákona o veřejném zdraví byly v rámci pravomocí KHS kontroly provedeny podle 
zákona o prevenci závažných havárií, podle zákona o integrované prevenci, podle chemického zákona a 
podle zákona o biocidech (necelých 5 % z celkového počtu kontrol).  
Dále byly provedeny kontroly za účelem ověřování údajů v předložených návrzích na kategorizaci prací 
(cca 9 % z celkového počtu kontrol). Jednalo se zejména o upřesnění a ověření údajů uvedených 
v návrzích nebo oznámeních zaměstnavatelů, specifikaci opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, 
případně projednání a oprava chyb za přítomnosti kompetentního zástupce společnosti.  
Kromě kontrol s krajskou a celostátní prioritou byly kontroly vykonávané v rámci SZD zaměřeny 
zejména na provozovny s pracemi zařazenými do rizikových kategorií, na provozovny 
s evidovanými pracemi v kategorii druhé nerizikové a na provozovny, ve kterých byla poslední 
kontrola KHS před 5 a více lety. V provozovnách s pracemi v rizikových kategoriích bylo kontrolováno 
zejména plnění rozhodnutí o zařazení prací do kategorií, zajištění PLS, opatření k ochraně zdraví 
zaměstnanců – používání osobních ochranných pracovních prostředků, evidence rizikových prací dle § 40 
zákona o veřejném zdraví. Pozornost byla věnována také provozům novým nebo se změnou užívání.  

V rámci plánovaných kontrol byla souběžně prováděna kontrola zajištění PLS, kdy bylo zejména 
ověřováno, 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 jsou prohlídky prováděny v předepsaném intervalu a rozsahu v závislosti 
na kategorizaci jednotlivých prací. Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 373/2011 Sb. 
byla pro sledovaný rok jednou z celostátních prioritních oblastí SZD stanovených MZ ČR. 
V roce 2018 bylo celkem provedeno 1 238 kontrol PLS. V rámci kontrolní činnosti bylo zjištěno, že na 
tomto úseku došlo ke zlepšení situace v oblasti zajištění především smluvního vztahu mezi 
zaměstnavatelem a poskytovatelem. Pokud byly zjištěny nedostatky, nejednalo se o pochybení závažného 
charakteru, pouze v 2 případech nebyly PLS zajištěny vůbec. Ve většině případů mají zdravotní posudky 
stanovené náležitosti, rezervy jsou především v oblasti dohledu poskytovatele na pracovištích, kde je tato 



činnost zajišťována spíše formálně. Za nedostatky v zajištění PLS byla udělena pokuta 17 subjektům 
v úhrnné výši 93 000 Kč. 
Stejně jako v minulých letech převažovaly kontroly mikro, malých i středních provozů. Z kontrolovaných 
prací převažovaly práce zařazené do kategorie 2.  

Obory činnosti kontrolovaných subjektů byly různé, neboť ve Středočeském kraji je zastoupena většina 
odvětví průmyslu a služeb. Přesto lze říci, že z oborů převládaly logistické areály zaměřené na dopravu a 
skladování (CZ-NACE 49.4 a 52.1), provozovny na výrobu dílů pro automobilový průmysl (CZ-NACE 
29.3), strojírenské závody (CZ-NACE 28.4), výroba a rozvod elektřiny (CZ-NACE 35.1), rafinérie (CZ-
NACE 19.2), slévárny (CZ-NACE 24.5), provozovny zaměřené na výrobu a opravy vzduchotechniky 
(CZ- NACE 28.2), autoopravárenství (CZ-NACE 45.2), výroba střeliva (CZ-NACE 25.4), drobná 
dřevovýroba (CZ-NACE 16.2), shromažďování a sběr odpadů (CZ-NACE 38.1), všeobecný úklid budov 
(CZ-NACE 81.21), veřejná správa (CZ-NACE 84.11), potravinářské výrobny (CZ-NACE 10.82), 
pěstování rostlin (CZ-NACE 11.01), živočišná výroba (CZ-NACE 01.40), výroba farmaceutických 
výrobků (CZ-NACE 21.1), zařízení poskytující zdravotní a sociální služby (CZ-NACE 86). 

Kontroly na základě podnětů k výkonu SZD byly provedeny v cca 3 % z celkového počtu kontrol a 
týkaly se především pracovního prostředí, jako byly neodpovídající mikroklimatické podmínky (vysoká 
teplota v letních měsících a nízká v zimních měsících), nedostatečné větrání, nevyhovující sanitární 
zařízení nebo jeho nedostatečný úklid, špatná údržba pracovišť a technologie, nízká ochrana pracovníků 
při nakládání s chemickými látkami a směsmi, neodborné práce s materiálem obsahujícím azbest, 
nevyhovující intenzita umělého osvětlení, nadměrná prašnost, neposkytování osobních ochranných 
pracovních prostředků zaměstnancům, nevyhovující pracovní podmínky z hlediska hluku, nadlimitní 
ruční manipulace s břemeny a nezajištěné PLS.   

Nedostatky zjištěné při kontrolách v rámci SZD: 
• nedostatečné zhodnocení míry expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým 

faktorům pracovních podmínek;  
• 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 nebo teplé vody pro účely osobní 

hygieny zaměstnanců;  
• nedostatečná údržba provozních místností a sanitárních zařízení;   
• nesrovnalosti v evidenci nebezpečných chemických látek, které podléhají evidenci dle zákona 

o veřejném zdraví; 
• nezpracovaná pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami; 
• nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovištích – teploty v letním a v zimním období; 
• nedostatečné umělé osvětlení na pracovišti; 
• nedostatečné informace o nebezpečných chemických látkách/směsích při internetovém prodeji;  
• nedostatky při uvádění biocidních přípravků na trh.  

Zjištěné nedostatky byly vesměs ve stanovené lhůtě odstraněny. 
Obecně je však možné konstatovat, že počet zjištěných závad, zejména závad závažného charakteru se 
snižuje a v řadě případů nejsou v rozsahu provedených kontrol zjištěny závady žádné.  

Nemoci z povolání (dále i „NzP“) 
Za rok 2018 bylo provedeno 129 šetření dle údajů v Národním registru nemocí z povolání (dále 
i „IS NRNP“). Ve Středočeském kraji bylo šetřeno nebo hlášeno celkem 175 profesionálních 
onemocnění, tj. nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání (NzP). V r. 2017 to bylo celkem 
186 NzP. Tato šetření a hlášení NzP se v r. 2018 týkala celkem 122 osob, v r. 2017 to bylo celkem 119 
osob, zatímco v r. 2016 to bylo celkem 106 osob. Z celkového počtu 129 šetření byl ve 2 případech na 
základě žádosti hlásicího střediska NzP proveden odběr vzorků na pracovišti posuzovaných osob 
(v r. 2017 byl odběr vzorků proveden 16x, v roce 2016 5x). 
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Pro posouzení onemocnění podle kap. II (přetěžování a vibrace) objednávají jednotlivá ÚP měření pro 
objektivizaci pracovní zátěže u posuzovaných osob. Měření provádí pracovníci Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ústí nad Labem. Z celkových 63 objednaných měření nebylo v r. 2018 cca 30 požadovaných 
měření realizováno a bude přesunuto do r. 2019. Vzhledem k této skutečnosti nebylo cca 30 žádostí 
o šetření NzP dokončeno. 

NzP podle seznamu nemocí z povolání 
V r. 2018 nebyla šetřena žádná onemocnění způsobená chemickými látkami podle kap. I seznamu NzP: 
(V r. 2017 byla šetřena 3 onemocnění způsobená chemickými látkami, žádné z nich nebylo uznáno jako 
NzP).  
NzP způsobené fyzikálními faktory – podle kap. II, pol. 7 až 10 (přetěžování HK a vibrace) bylo šetřeno 
celkem 91 případů (z toho 87 onemocnění z přetěžování a 4 onemocnění z vibrací). Uznaných bylo 
celkem 18 NzP, z toho 2 onemocnění z vibrací. U 31 případů šetřených jako NzP byla v r. 2018 
provedena objektivizace pracovní zátěže (měření ZÚ Ústí n. L., dále i „ZÚ“).  
Poškození sluchu z hluku podle kap. II a pol. 4 bylo v r. 2018 šetřeno jedno onemocnění, které bylo 
uznáno jako NzP. 
Onemocnění dýchacích cest, plic, atd. podle kap. III, pol. 1 až 10 – šetřeno bylo celkem 26 případů, 
hlášeno bylo 21 NzP.  
NzP kožní podle kap. IV – šetřeno bylo 8 případů, hlášeny 4 NzP. Ve 2 případech byl proveden odběr 
vzorků na pracovišti.  
NzP přenosné a parazitární, podle kap. V – ve sledovaném období bylo šetřeno 1 onemocnění, které se 
týkalo pracovnice v ústavu sociální péče a nebylo uznáno jako NzP. 

Lze konstatovat, že v r. 2018 došlo mírnému k nárůstu počtu osob, kterých se týkala šetření i hlášení  
NzP. Stále převažovala šetření u pracovníků v oblasti výroby motorových vozidel podle kapitoly II 
seznamu NzP, tj. nemoci z přetěžování nebo vibrací - 34 NzP (v r. 2017 – 30 NzP, 2016 – 29 NzP, dále 
u pracovníků při výrobě nekovových výrobků – 20 NzP, u pracovníků v dopravě a skladování – 19 NzP, 
u pracovníků ve výrobě kovů – 8 NzP, při výrobě kovových konstrukcí – 5 NzP, ve výrobě potravin 
a nápojů – 4 NzP.  
Hlášených NzP bylo v r. 2018 nejvíce u pracovníků při výrobě nekovových výrobků – 12 NzP 
(převážně onemocnění z azbestu), zatímco v předchozích několika letech bylo nejvíce uznaných NzP 
u pracovníků ve výrobě motorových vozidel. (Graf č. 1: Počty hlášených NzP dle oborů činnosti a dle 
okresů v roce 2018Graf č. 2: Počty šetřených NzP dle oborů činnosti a dle okresů v roce 2018) 
V oblasti zdravotnictví a sociální péče nebyla uznána žádná NzP. 

Graf č. 1: Počty hlášených NzP dle oborů činnosti a dle okresů v roce 2018 

 



Graf č. 2: Počty šetřených NzP dle oborů činnosti a dle okresů v roce 2018 

 
Rozhodnutí  
V roce 2018 bylo vydáno celkem 240 rozhodnutí. Ve sledovaném roce došlo k mírnému nárůstu 
vydaných rozhodnutí (za rok 2017 bylo vydáno 230 rozhodnutí). 
Téměř všechna rozhodnutí – 233 byla vydána k zařazení prací do kategorií. Rozhodnutí byla vydávána 
na základě předložených žádostí, výsledků měření a zjištěných skutečností při státní kontrole. Jednalo se 
často o změny a aktualizaci původních rozhodnutí (vznik nové rizikové práce, zrušení rizika, rozhodnutí 
u společností, které pouze změnily identifikační údaje). Ojediněle se vyskytly i změny původní nerizikové 
kategorie na rizikovou v důsledku prodlužování směn z osmihodinových na dvanáctihodinové.  
Zařazování prací do kategorií se týká rovnoměrně firem ze všech ekonomických oblastí i velikostí 
subjektů z hlediska počtu zaměstnanců (velké, střední, malé i mikro), a proto nelze říci, že by některé 
typy firem vzhledem k ekonomické oblasti nebo velikosti provozoven převažovaly. Úroveň podávaných 
žádostí nebo oznámení týkající se zařazení prací nebo změny zařazení do kategorií se kvalitativně proti 
minulým létům příliš nemění. Předložené žádosti na zařazení prací do kategorií nejsou v řadě případů 
vyhovující a vyžadují přerušení řízení s výzvou k doplnění či přepracování celého návrhu. Jedná se jak 
o návrhy, které jsou vypracovány odborně způsobilou osobou v oblasti bezpečnosti práce, tak o návrhy, 
které vypracovávají zástupci společností. Z důvodů nedostatků podání (chybějící podklady např. měření, 
počty exponovaných osob) byla vydána usnesení o přerušení, případně zastavení řízení. Často je třeba 
vyzývat k doložení doplňujícího měření pracovního prostředí, zejména při hodnocení fyzické zátěže. 
Nadále zcela výjimečně dochází ke změně podmínek výkonu práce, použité technologie a zlepšení 
parametrů pracovního prostředí. Tato skutečnost odráží současnou situaci, kdy zaměstnavatelé nemají 
aktivní zájem na snižování úrovně rizika. 
Mimo rozhodnutí k zařazení prací do kategorií bylo vydáno k oznámením o zařazení prací do kategorie 
druhé 638 sdělení (v roce 2017 to bylo 643 sdělení) jako doklad pro zaměstnavatele o splnění povinnosti 
dle zákona o ochraně veřejného zdraví. (Tabulka č. 9: Počet zaměstnanců, z toho žen, v riziku práce dle 
kategorií a okresů k 31. 12. 2018, Graf č. 3: Zaměstnanci zařazení v riziku práce 2R až 4 dle okresů 
k 31. 12. 2018). 
Vedle rozhodnutí o zařazení práce do rizikové kategorie byla rozhodnutím vydána také 3 časově 
omezená povolení zdroje hluku a 4 rozhodnutí k provoznímu řádu zdroje pitné vody.  
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Tabulka č. 9: Počet zaměstnanců, z toho žen, v riziku práce dle kategorií a okresů k 31. 12. 2018 

Kraj/Okres Exp. 
osoby 

Exp. 

Ženy  

Exp. 
osoby 

K 2R 

Exp. 
Ženy 

K 2R 

Exp. 
osoby 

K 3 

Exp. 
Ženy 

K 3 

Exp. 
osoby 

K 4 

Exp. 
Ženy 

K 4 

Středočeský 
kraj 

48 914 15 120 7 194 2 821 40 598 12 259 1 122 40 

Benešov 3 485 1 321 234 93 3 199 1 228 52 0 

Beroun 3 754 1 298 1 610 670 2 110 628 34 0 

Kladno 5 175 1 666 1 662 912 3 341 747 172 7 

Kolín 3 507 1 018 307 109 3 125 905 75 4 

Kutná Hora 2 487 595 239 67 2 148 527 100 1 

Mělník 3 174 724 348 118 2 825 606 1 0 

Ml. Boleslav 10 612 3 067 654 126 9 716 2 930 242 11 

Nymburk 1 910 618 304 112 1 586 506 20 0 

Praha-východ 4 493 1 465 506 134 3 944 1 331 43 0 

Praha-západ 4 735 1 677 287 55 4 435 1 622 13 0 

Příbram 3 774 908 462 158 2 983 744 329 6 

Rakovník 1 808 763 581 267 1 186 485 41 11 

Celkem 48 914 15 120 7 194 2 821 40 598 12 259 965 51 

 Zdroj: IS KaPr 

Graf č. 3: Zaměstnanci zařazení v riziku práce 2R až 4 dle okresů k 31. 12. 2018 

 
 Zdroj: IS KaPr 

3.2.4 Řešené podněty a oznámení 
V roce 2018 bylo na odbor hygieny práce podáno celkem 87 podnětů k výkonu SZD (v roce 2017 to 
bylo 81 podnětů). Podněty 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 nebo jeho nedostatečný úklid, špatná údržba pracovišť a 
technologie, nízká ochrana pracovníků při nakládání s chemickými látkami a směsmi, neodborné práce 
s materiálem obsahujícím azbest, nevyhovující intenzita umělého osvětlení, nadměrná prašnost, 
neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům, nevyhovující pracovní 
podmínky z hlediska hluku, nadlimitní ruční manipulace s břemeny, nezajištěné PLS, nesplnění 
požadavků při dodávání biocidního přípravku na trh.   
Z celkového počtu 87 obdržených podnětů byla cca 22% anonymních (19x)  a cca 40% nespadala 
do kompetence OOVZ (35x). Některé z obdržených podnětů byly KHS předány jiným inspekčním 
orgánem, zejména Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj, ale také Českou inspekcí 
životního prostředí. 
Podněty k výkonu SZD, jejichž řešení nespadalo do kompetence OOVZ, byly bezodkladně předány 
příslušnému státnímu orgánu. Většinou to byly stavební úřady, místně příslušné úřady životního 
prostředí, Česká inspekce životního prostředí nebo Oblastní inspektorát práce.   
Podněty na obtěžování hlukem z provozoven podnikajících subjektů byly řešeny v součinnosti s odborem 
HOK. V takových případech byly podněty objektivizovány měřením objednaným u ZÚ. V rámci řešení 
těchto podnětů se pracovníci HP účastnili měření v chráněném venkovním prostoru staveb.  
Z celkového počtu šetřených podnětů bylo cca 21% vyhodnoceno jako oprávněné případně částečně 
oprávněné (18x) a u cca 7% nebylo možné o oprávněnosti rozhodnout (6x). Za závažnější zjištěné 
nedostatky byly uloženy pokuty, případně kromě pokuty i úhrada nákladů. Tato úhrada nákladů (1x) se 
týkala nákladů vynaložených KHS za odborné služby poskytnuté KHS pracovníky ZÚ, zejména 
za měření a vyhodnocení hluku. 

3.2.5 Přestupky 
V rámci SZD byly v roce 2018 zjišťovány většinou drobné a dílčí nedostatky, které zaměstnavatelé 
bezodkladně odstranili, a nebylo tedy většinou nutné zahajovat správní řízení. Za závažnější nedostatky 
bylo ve sledovaném roce uděleno 51 pokut v celkové výši 284 000 Kč a 6 napomenutí (v roce 2017 to 
bylo 36 pokut v celkové výši 309 000 Kč). Pokuty a napomenutí byly uloženy za zjištěné přestupky podle 
zákona o veřejném zdraví i podle zákona o biocidech. Byly uloženy zejména za nedoložení dokladů 
o zdravotní způsobilosti zaměstnanců, za překročení limitů hluku z provozoven v chráněném venkovním 
prostoru, za nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovišti, za nedoložení kvality teplé vody pro 
účely osobní hygieny zaměstnanců, za nedostatky při nakládání s chemickými látkami a směsmi a při 
práci s azbestem a za nedostatky zjištěné při dodávání biocidních přípravků na trh. Pracovníci oddělení 
HP provádějí následné kontroly odstranění nedostatků nebo provozovatel doloží doklady v písemné 
podobě a ty jsou přílohou k protokolu o státní kontrole.   

3.2.6 Specifické činnosti odboru  
Jako celostátní priority výkonu SZD byly stanoveny následující úkoly: 
Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 373/2011Sb.  
Povinnost zaměstnavatelů zajistit pro své zaměstnance kompletní pracovně-lékařské služby je jednou 
z klíčových povinností zaměstnavatelů. Tato priorita byla zařazena i v souvislosti s novelizací právních 
předpisů. V rámci kraje bylo provedeno celkem 1 390 kontrol zaměřených na tuto problematiku s cílem 
především rozšířit povědomost o novinkách v této oblasti. Z celkového počtu kontrol byli zaznamenáni 
pouze dva zaměstnavatelé, kteří neměli zajištěnu PLS vůbec, a dále byly zjištěny určité nedostatky 
většinou formálního charakteru. V rámci kontrolní činnosti bylo zaznamenáno průběžné zlepšování 
v oblasti poskytování pracovně lékařských služeb. Téměř všichni kontrolovaní zaměstnavatelé měli 
zajištěno poskytování PLS písemnou smlouvou. Rezervy jsou především v oblasti dohledu poskytovatele 
na pracovištích, kde je tato činnost zajišťována podle našeho názoru spíše formálně.  
I když po formální stránce je PLS zajištěna uspokojujícím způsobem, otázkou nadále zůstává kvalita a 
úroveň poskytovaných služeb. S ohledem na poznatky v této oblasti dozorové činnosti bude KHS 
pokračovat v těchto kontrolách v následujícím roce v rámci stanovených krajských priorit.  
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Kontrola prací 2. až 4. kategorie v provázanosti s IS KaPr 
Kontrola zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci prací  
Celkem bylo provedeno 1 089 kontrol zaměřených na ověřování kategorizace prací. Většinou se 
jednalo o pracoviště se zvýšeným výskytem rizikových faktorů, často pracoviště riziková, a tedy 
pracoviště se zvýšeným rizikem možného ohrožení zdraví zaměstnanců. Kategorizace prací úzce souvisí 
s PLS, zejména preventivními prohlídkami zaměstnanců, jejichž zajištění pokládá KHS za klíčovou 
povinnost zaměstnavatelů. Kromě toho údaje zjištěné při kontrole zaměřené na tuto oblast se vkládají do 
IS KaPr a je třeba je pravidelně aktualizovat.  

Kontrola biocidních přípravků  
V uvedeném období byly provedeny v rámci SZD kontroly 62 biocidních přípravků u dodavatelů 
biocidních přípravků.  
Kontroly byly zaměřeny zejména na povinnost dodávat na trh pouze přípravky, které byly řádně 
oznámené MZ ČR podle zákona o biocidech nebo povolené dle evropského nařízení o biocidech; na 
povinnost správně balit a označovat biocidní přípravky; na povinnost dodávat pouze biocidní přípravky, 
které obsahují účinnou látku od oprávněného dodavatele a na povinnost dodávat povolené biocidní 
přípravky na trh v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o  povolení přípravku. 
V některých případech byly zjištěny nedostatky, za které byly uděleny pokuty. Jednalo se o přestupky, 
které se týkaly zejména nedostatků v označování biocidních přípravků.  

Kontrola chemických látek a směsí  
Jednalo se o kontroly plnění povinností vyplývajících z čl. 35 nařízení REACH, podle kterého je 
zaměstnavatel povinen umožnit přístup zaměstnancům, kteří na jeho pracovištích nakládají 
s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi, k informacím uvedeným v bezpečnostních listech 
nebezpečných chemických látek/směsí. Plnění povinností vyplývajících z čl. 35 nařízení REACH nebylo 
kontrolováno samostatně, ale jako součást dozoru nad plněním i dalších povinností uložených 
zaměstnavatelům. Zaměstnavatelé jsou vesměs informováni o této povinnosti, kontrolami nebylo zjištěno 
závažné pochybení.  

Jako krajské priority výkonu SZD byly stanoveny následující úkoly: 
Kontrola pracovišť ve skladových halách a v logistických areálech 
Tato dozorová oblast byla zvolena na základě poznatků z preventivního dozoru i kontrol v minulém 
období, kdy již tato oblast dozoru byla v rámci kraje sledována. Pracoviště mají velkou koncentraci 
zaměstnanců, často se jedná o tzv. agenturní pracovníky. Typické jsou výrazné změny v počtu pracovníků 
s ohledem na sezónnost. Jedná se specifický problém okrajových částí větších měst. S problematikou 
souvisí i oblast preventivního dozoru, a to nejen v zajištění optimálních pracovních podmínek, ale i 
možný vliv především dopravy na akustickou situaci v území. Velmi typické je také střídání 
provozovatelů, z nichž každý přináší vlastní specifické podmínky. Celkem bylo provedeno 223 kontrol. 
Výrazný rozvoj těchto areálů postihuje prakticky celé území Středočeského kraje zejména podél páteřních 
komunikací. K zaměření dozoru na skladové areály přispěla i zkušenost, že se u zaměstnanců v těchto 
areálech významnou měrou šetřila profesionální onemocnění. 

Kontrola zdravotnických a sociálních zařízení 
Tato oblast byla v roce 2017 zařazena mezi celostátní priority. Na základě poznatků z dozoru KHS 
rozhodla v kontrolách pokračovat v rámci krajové priority i ve sledovaném roce. Kontroly v této oblasti 
byly realizovány často ve spolupráci s odborem EPI.  
Jedná se o oblast se specifickou problematikou s velkým podílem zaměstnaných žen. KHS se v minulosti 
podílela na studii posouzení psychosociálních rizik v těchto zařízeních. Z těchto šetření vyplynulo, že pro 
tuto oblast je typická směnová a noční práce s velkým podílem přesčasové práce. Přítomny jsou prakticky 
veškeré rizikové faktory pracovních podmínek. 

Kontroly autoservisů  
V této oblasti došlo k výrazné obměně charakteru vykonávaných prací. Problémem zůstává hluk a vibrace 
při použití ručních nástrojů. I při velmi krátkých expozicích dochází k překročení hygienického limitu. 



Dozorovou činností bylo zjištěno, že velký podíl tvoří osoby samostatně výdělečně činné. Na základě 
poznatků z dozoru byl aktualizován registr prací. 

3.2.7 Další činnosti odboru 
Personální obsazení odboru je uspokojivé, fluktuace zaměstnanců je mizivá. Zaměstnanci odcházejí buď 
do starobního důchodu, nebo na mateřské a rodičovské dovolené. Vzhledem k tomu, že v posledních 
deseti letech odešlo do důchodu větší množství zaměstnanců, je i věková struktura zaměstnanců oboru 
rozmanitá. Obměna pracovníků za ty, kteří odešli do starobního důchodu, přináší i úbytek lékařů. Mladé 
lékaře hygienická služba, která je v současné době zaměřena spíše na správní činnost, neláká a k tomu 
přistupuje i nízké finanční ohodnocení ve srovnání s ostatními obory zdravotnictví. Situaci ještě 
komplikuje nutnost složit zkoušky v souladu s požadavky služebního zákona. 

1) Metodické vedení 
Pro zaměstnance odboru HP je jednou měsíčně uspořádán v sídle KHS seminář nebo porada vedoucích 
oddělení jednotlivých územních pracovišť. Na těchto seminářích aktivně vystupují jednotliví zaměstnanci 
s prezentacemi svých prací. Všichni zaměstnanci, kteří byli vysláni na vzdělávací akce pořádané mimo 
KHS, připravují pro ostatní kolegy sdělení z těchto školicích akcí. Pro pracovníky KHS byl uspořádán 
kurz první pomoci, školení k ČSN - úprava úředních písemností a úspěšně absolvovali kurz kybernetické 
bezpečnosti (e-Learning). 
Dále byl v květnu 2018 pro pracovníky odboru HP uspořádán dvoudenní výjezdní seminář v Přestavlkách 
u Slap s odborným programem. 

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

3) Ostatní činnost 
O činnosti a o novinkách v problematice oboru je pravidelně informována veřejnost na webových 
stránkách KHS.  
V rámci konzultační činnosti a spolupráce zajišťují pracovníci odboru HP na územních pracovištích 
školení pro externí pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále jsou poskytovány 
informace k nové legislativě v oblasti chemických látek a směsí v návaznosti na plnění zákonných 
povinností a k podmínkám a požadavkům na zajištění PLS.  
Během celého roku zajišťovalo 6 pověřených zaměstnanců školení pro pracovníky nakládající 
s přípravky na ochranu rostlin, a to ve spolupráci s pořadateli příslušných školicích akcí podle zákona 
o rostlinolékařské péči. Během cca 55 školicích akcí bylo v oblasti ochrany zdraví vyškoleno více než 
3 070 žadatelů o získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin I., II., III. stupně, případně prodloužení příslušné odborné způsobilosti na dalších 5 let (což 
je téměř dvojnásobný počet oproti roku 2016, kdy to bylo cca 1 700 žadatelů).  Dále vždy jeden z těchto 
pracovníků byl společně s pracovníkem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZÚZ) členem zkušební komise pro přezkoušení uchazečů o získání osvědčení odborné způsobilosti 
III. stupně. 
Na odboru HP proběhlo celkem 39 odborných praxí v problematice hygieny práce a nemocí z povolání. 
Odbornou praxi absolvovalo 21 lékařů v rámci jejich přípravy na atestaci a 18 studentů. Jednalo se 
zejména o studenty 3. LF UK Praha, LF UK Hradec Králové a ZČU Plzeň. Zaměstnanci odboru se 
účastnili na odborném vedení a proškolení stážistů v rámci těchto odborných praxí.  
Ředitelka odboru je členem Komise pro stanovení hodnot přípustných expozičních limitů a nejvyšších 
přípustných koncentrací chemických látek v pracovním prostředí a členem Rady registru chemických 
látek a směsí (IS ChLaP).  
Vedoucí oddělení pro okresy Kutná Hora a Nymburk je členem Rady registru informačního systému 
kategorizace prací (IS KaPr). 
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Zaměstnankyně odboru je členem komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v činnosti 
dezinfekce, dezinsekce, deratizace (dále jen „DDD“). V roce 2018 bylo vydáno celkem 175 osvědčení 
(v roce 2017 to bylo 205 osvědčení). Tato odborná pracovnice přednáší v rámci základního a 
opakovaného kurzu DDD (základní, mistrovský i toxický kurz) pořádaného na celorepublikové úrovni 
Sdružením pracovníků DDD; celkem bylo v roce 2018 zajištěno 5 akcí. 
V rámci odboru je ustanovena tříčlenná zkušební komise pro získání odborné způsobilosti dle § 44b 
zákona o veřejném zdraví pro nakládání s chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako akutně 
toxické kategorie 1 a kategorie 2 (vysoce toxické). 
V roce 2018 byli přezkoušeno 7 žadatelů a bylo vydáno 7 osvědčení o této odborné způsobilosti. 

3.3 ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ  
3.3.1 Popis činnosti odboru protiepidemického  
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. 
Pracovníci odboru EPI jako zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví při své činnosti 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; 

• plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle 
stavebního zákona; 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; 

• 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; 

• řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti prevence výskytu a šíření 
infekčních onemocnění (hmyz, hlodavci, provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 
služeb, výskyt infekčních nemocí); 

• provádějí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví včetně schvalování řádů 
v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví. 



3.3.2 Činnost dotčeného správního orgánu (hygienické požadavky na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče) 

Protiepidemickým odborem bylo v roce 2018 v rámci vydávání stanovisek dotčeného správního orgánu 
dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. vydáno 206 stanovisek. 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 činnosti dotčeného správního 
orgánu provádějí posuzování projektových dokumentací všechna pracoviště odboru EPI ve spolupráci 
s pracovníky odboru HOK, HV PBU, HP a HDM.  
K nejvýznamnějším posuzovaným projektovým dokumentacím pro stavební řízení patří 
rekonstrukce MOJIP nemocnice Benešov II. etapa, nový DS Neveklov, DZR Vestec, Černošice a LDN 
Libčice, výstavba soukromé kliniky v Kladně, PD  Riocath Medicenter Pečky (nemocnice pro vozíčkáře), 
PD Senior Dům Kolín - II. etapa. 
K nejvýznamnějším stavbám kolaudovaným v r. 2018 patří ordinace Ivancak Medicine s.r.o. Kolín, 
Oddělení následné péče - Nemocnice Beroun, kolaudace biochemické laboratoře v Poděbradech, změna 
užívání a kolaudace nové ordinace PLDD v Městci Králové. 
V rámci činnosti odboru bylo posouzeno 571 provozních řádů zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb. Provozní řády byly předkládány nejčastěji v souvislosti z důvodu změny právní 
subjektivity poskytovatele, v rámci aktualizace stávajícího stavu, přemístění ambulance na jinou adresu, 
či z důvodu vzniku nového zařízení. Provozní řády byly poskytovateli s KHS většinou předem 
konzultovány. 
Dále bylo odborem EPI vydáno 40 rozhodnutí k předloženým řádům pohřebních služeb a krematorií. 

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

V rámci SZD bylo provedeno celkem 884 kontrol, tedy o 25 kontrol víc než ukládal pro rok 2018 
kontrolní plán (861 kontrol). Kontrolní plán byl splněn na 98,7 % v oblasti priorit stanovených MZ ČR a 
na 102,9 % v oblasti priorit krajských. Nedodržení počtu kontrol celostátních priorit bylo způsobeno 
zánikem zařízení, v nichž měl být dozor prováděn. 
V rámci celostátních priorit, které se týkaly zdravotnických zařízení, bylo provedeno celkem 
78 kontrol, z toho 29 kontrol chirurgických ambulantních zařízení, 12 kontrol novorozeneckých 
oddělení - kontrola plnění ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) vyhl. č. 306/2012 Sb., 4 kontroly očních 
lůžkových oddělení a 33 kontrol zdravotnických lůžkových zařízení s vysokým rizikem legionelózy 
(příloha 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb.).  
Při provádění kontrol v rámci celostátních priorit bylo zjištěno celkem 11 závad. Nejvíce závad bylo 
zaznamenáno při kontrolách zdravotnických zařízení s vysokým rizikem legionelózy (8x z 33 kontrol), 
žádné závady nebyly zjištěny na novorozeneckých a očních lůžkových odděleních. 
Provozovatelé zdravotnických zařízení, kde byly shledány závady v kvalitě teplé vody (výskyt legionel), 
učinili vždy nápravná opatření s následným kontrolním odběrem a vyšetřením vody na obsah legionel, 
výsledky kontrolních odběrů následně vyhověly příslušné legislativě. 
Dále zjišťované závady se týkaly využití dezinfekčních prostředků dle účelu a spektra použití, uložení a 
manipulace s podávkami, chybějících dokladů o provedení technické kontroly sterilizátoru. Ve všech 
případech byly závady projednány s provozovatelem a stanoven harmonogram jejich odstranění. Ve 
2 případech byla udělena sankce formou napomenutí. 
Administrativní kontrola proočkovanosti byla provedena celkem v 473 zařízeních.  
Kontrola proočkovanosti se zaměřením na problematiku očkování proti tuberkulóze byla provedena 
v  345 novorozeneckých odděleních a  kalmetizačních centrech (z 8 188 kontrolovaných dětí bylo 213 
indikovaných dětí). Z nich nebylo 69 očkovaných, nejčastějším důvodem byl odklad očkování až po 
aplikaci 3. nebo 4. dávky hexavakcíny, dále nedostavení se rodičů s dítětem k očkování, dočasná 
kontraindikace u dítěte. Pokud byly zaznamenány případy očkování neindikovaných dětí, jednalo se 
o očkování na žádost rodičů. Nebyly zjištěny nedostatky. 
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Kontrola proočkovanosti proti chřipce a pneumokokům v zařízeních sociálních služeb byla provedena 
v celkem 128 zařízeních sociálních služeb. Závady nebyly zjištěny. 
V rámci krajských priorit bylo provedeno celkem 252 kontrol (kožní ambulance 25x, stomatologické 
ambulance 126x, zařízení sociálních služeb 73x a ORL ambulance 28x), tj. 104 % z plánovaných.  
V rámci SZD bylo provedeno 54 odběrů pitné vody. Z nich celkem 5 nevyhovělo legislativním 
požadavkům. Dále bylo odebráno 161 vzorků teplé vody, z nichž 117 bylo odebráno v souvislosti 
s výskytem legionelózy. Kvalita teplé vody v 40 případech nevyhověla požadavkům.  
Dále byly provedeny stěry z prostředí. Celkem bylo provedeno 121 stěrů, z nichž nevyhovělo 16. 
V rámci prevence legionelóz byly odebrány vzorky vod z koupelových van ve zdravotnických 
zařízeních. Z celkového počtu 13 vzorků nevyhověly 2. Nevyhovující výsledky byly vždy 
s provozovatelem projednány a byla zjednána náprava.  
Dále bylo vyšetřeno 7 vzorků na genotypizaci Salmonella Enteritidis. Bylo provedeno celkem 39 kontrol 
sterilizační účinnosti sterilizátorů, z toho 2 nevyhověly legislativním požadavkům. 

Kontroly dozorovaných zařízení: 
Tabulka č. 10: Přehled o provedených kontrolách podle typu zařízení  

* za předpokladu, že 1 kontrola = 1 zkontrolované zařízení 

 
Předmět kontroly 

Počet 
dozorovaných 

zařízení 

Počet 
provedených 

kontrol 
k 31.12.2018 

Podíl 
zkontrolovaných 
zařízení * (v %) 

A  Zdravotnická zařízení    

Chirurgické ambulance 82 29 35 

Novorozenecká oddělení - kontrola plnění 
ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) vyhl. č. 
306/2012 Sb. 

12 12 100 

Zdravotnická lůžková zařízení s vysokým 
rizikem legionelózy (příloha 2 
vyhl.252/2004) 

82 35 43 

Lůžková oční oddělení 4 4 100 

Kožní ambulance 66 25 38 

Stomatologické ambulance 630 126 20 

Ostatní ambulantní zařízení 2 431 39 2 

Ostatní lůžková odd. ZZ 198 40 20 

Laboratorní provozy 52 2 4 

B  Zařízení sociálních služeb    

Zařízení sociálních služeb 128 73 57 

C  Kontrola proočkovanosti    

Kontrola proočkovanosti BCG u PLDD a 
v kalmetizačních centrech  

351 351 100 

Kontrola proočkovanosti proti chřipce a  
pneumokok. nákazám v zařízení sociálních 
služeb 

128 128 100 

CELKEM 4 164 884 21 



3.3.4 Řešené podněty a oznámení 
Podáno bylo celkem 45 podnětů, z nichž 36 se týkalo pouze oblasti v kompetenci protiepidemického 
odboru, 6 podnětů bylo řešeno ve spolupráci s odborem HOK, 1 podnět byl řešen ve spolupráci 
s odborem HDM a 2 podněty s odborem HP. 
Podněty se z největší části týkaly výskytu hlodavců (v 13 případech) a hmyzu (11 podnětů), dále 
zdravotnických zařízení – 6 podnětů, zařízení sociálních služeb – 3 podněty, infekčních onemocnění – 3 
podněty, provozování pohřebních služeb – 2 podněty, výskytu koček v ubytovacích zařízeních – 2 
podněty, a po 1 podnětu stavebního ruchu u zdravotnického zařízení, výskytu holubů, volného pohybu 
psů a koček v sousedství stěžovatele, nehygienického chování v bytovém domě, umísťování 
neočkovaných dětí do lesní MŠ. 
Ze všech řešených podnětů u 17 z nich nebyla prokázána pochybení, na něž bylo upozorňováno, takže 
byly uzavřeny jako neoprávněné, v 8 případech byla prokázána oprávněnost těchto podnětů a 
v 10 případech nebylo možno oprávněnost podnětu objektivně posoudit. 10 podnětů bylo pro 
nepříslušnost OOVZ k řešení postoupeno kompetentním úřadům. V případě oprávněných podnětů byla 
ve 2 případech uložena sankce, 1x ve formě napomenutí, 1x ve formě pokuty v hodnotě 200 Kč. 

3.3.5 Přestupky 
Bylo uloženo celkem 44 pokut v příkazním řízení, z toho v 38 případech formou napomenutí, 
v 6 případech formou blokové pokuty v celkové výši 19 200 Kč. 
Nejvíce pokut bylo uloženo ve stomatologických ambulancích (14x), v zařízeních sociálních služeb (9x), 
dále za zjištěné nedostatky v chirurgických ambulancích, kožních ambulancích, ORL a dalších 
zdravotnických zařízeních. 

3.3.6 Specifické činnosti odboru  
Na základě hlášených 12 681 sporadických onemocnění bylo provedeno 10 063 epidemiologických 
šetření v ohnisku nákazy a formou rozhodnutí bylo vydáno 1 231 nařízení protiepidemických 
opatření.  
Hlášeno bylo 10 epidemických výskytů, při nichž onemocnělo celkem 355 osob (viz tabulka č. 11 a 
graf č. 4), bylo provedeno celkem 254 šetření a bylo vydáno celkem 33 rozhodnutí o opatřeních 
k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Epidemické výskyty proběhly v kolektivech 
mateřských škol (MŠ), zařízení sociálních služeb (ZSS), ve zdravotnickém zařízení (ZZ), dětské letní 
rekreaci (DLR) a dále v souvislosti s dvěma svatbami (restaurace). 
Vehikulum nákazy se podařilo prokázat ve 2 výskytech enteritid způsobených salmonelami, 
ve 3 výskytech onemocnění virového původu způsobených noroviry a v případě stafylokokové 
enterotoxikózy. (Tabulka č. 11 Epidemické výskyty v r. 2018) 

Tabulka č. 11 Epidemické výskyty v r. 2018  

Diagnóza Původce 
Počet 
epid. 

výskytů 
Kolektivy Počet případů 

Salmonelóza SE fagotyp 2 
SE fagotyp 8 

1 
1 

MŠ 
restaurace 

9 
42 

Enteritidy 
virového původu noroviry 3 ZSS, ZZ (RHÚ) 119 

Enteritidy bez 
prokázaného původce  4 ZSS, MŠ, DLR 

(tábor) 166 

Alimentární intoxikace Staphylococcus 
aureus A 1 restaurace 19 

Celkem  10  406 
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Graf č. 4: Přehled epidemických výskytů v roce 2018 dle jednotlivých okresů a diagnóz 

 

Tabulka č. 12: Počet hlášených případů a nemocnost u vybraných nákaz v letech 2017 a 2018 

Úkoly hlavního hygienika ČR 
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 národní 
referenční laboratoři (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 provádění očkování proti rotavirovým infekcím v ordinacích praktických lékařů pro děti 
a dorost (dále též „PLDD“). 
Každoročně je podáváno hlášení o novorozencích HBsAg pozitivních matek na základě průběžně 
získávaných dat od příslušných PLDD. 

 

 

Vybraná onemocnění 

2017 2018 Rozdíl 
v nemocnosti  
oproti r. 2017 

(v %) 

Absolutní 
počet 

Nemocnost 
na 100 tis. 

obyv. 

Absolutní 
počet 

Nemocnost 
na 100tis. 

obyv. 

Bakteriální alimentární 
nákazy (dg. A01–A05) 

5 073 382,3 5 105 381,2 -0,3 

Klíšťová encefalitida 
(dg. A84.1) 

53 4,0 65 4,9 22,5 

Lymeská borelióza 
(dg. A69.2) 

317 23,9 427 31,9 33,5 

Virové hepatitidy  
(dg. B15 – B18) 

329 27,8 237 17,7 -36,3 

Neuroinfekce (dg. A39, 
A86, A89, G00, G51, G61) 86 6,5 77 5,8 -10,8 



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 prevence 
HIV/AIDS ve všech okresech.  
Na pracovištích v Rakovníku a Mladé Boleslavi je jedenkrát měsíčně prováděn odběr splaškové vody 
z čistírny odpadních vod na vyšetření poliovirů a její transport na SZÚ Praha. 
Průběžně probíhá spolupráce s orgány veterinární správy – předávání informací o výskytu infekčních 
onemocnění z potravin. 
Celkem bylo vypracováno 6 stanovisek v rámci připomínkových řízení k návrhům nových právních 
předpisů a novelám stávající legislativy v oboru. 

3.3.7 Další činnosti odboru 
Mezi ostatní odborné výkony, které byly pracovnicemi protiepidemického oddělení plněny, patří zejména 
tvorba podkladů pro výroční zprávu oboru a zprávu o činnosti, výroční statistiky, zprávy pro SZÚ, MZ, 
média.  
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 a infekčních onemocnění 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 dvoučlenných výjezdních skupin) průběžně pracuje na tvorbě a aktualizaci vnitřních 
dokumentů týkajících se VNN, spolupracuje se složkami IZS. V roce 2018 neproběhl žádný epidemický 
výskyt onemocnění s mezinárodním významem. 
Pracovnice protiepidemického odboru se podílely na aktualizaci Typového plánu Epidemie a Krizového 
plánu Středočeského kraje. 
Čtyři pracovnice odboru pravidelně provádějí pedagogickou činnost na třech středních a vyšších 
odborných zdravotnických školách (MB, NB, PHA). Dále byla přednesena přednáška pro studenty SZŠ a 
VOŠ Příbram na téma činnosti OOVZ v oboru epidemiologie“, kurz pro sanitáře na téma „Základy 
mikrobiologie, imunologie a epidemiologie“, „Ochrana veřejného zdraví, předcházení vzniku a šíření 
infekčního onemocnění, přijetí pacienta/klienta s MRSA, bariérová ošetřovací technika“ pro zdravotní 
sestry, „Infekční onemocnění v lůžkových ZZ“, „Hygienické požadavky na provoz ZSS“, „Spalničky“, 
„Hygiena rukou“ pro 1. stupeň ZŠ, „Infekční onemocnění“ pro 2. stupeň ZŠ, „Problematika infekčních 
onemocnění“ pro rodiče v MŠ a přednášky v rámci Dnů zdraví v ZŠ na Kutnohorsku.  
Celkem bylo během 14 přednášek proškoleno 393 osob.  
V rámci komunikace s médii bylo odpovídáno průběžně na dotazy médií na aktuální témata. 
Byla publikována závěrečná zpráva o epidemii enterotoxikózy ve Zprávách Centra epidemiologie a 
mikrobiologie, vydávaných SZÚ Praha. 
Pracovníci protiepidemického odboru se v počtu 133 osob v průběhu celého roku 2018 zúčastnili celkem 
35 vzdělávacích akcí (tj. průměrně cca 4 akce/osobu). Jeden seminář konaný odborem byl dvoudenní. 
Pravidelně jednou za 2 měsíce jsou pořádány odborné semináře protiepidemického odboru, které se 
zabývají aktuální problematikou, a kam jsou zváni odborníci z různých oborů.  

3.4 ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ 
3.4.1 Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání  
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.  
Pracovníci odboru HV PBU jako zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví plní zejména tyto úkoly: 
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• plánují, organizují, řídí a provádí státní zdravotní dozor: 
1. 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, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na  stravovací 
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č.  252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; 

2. 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; 

3. v oblasti předmětů běžného užívání (dále jen „PBU“) podle předpisů Evropské unie, zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 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. 50/2011 Sb., o chemických látkách a 
chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). 

• 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; 

• 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. 

3.4.2 Činnost dotčeného správního orgánu 
V rámci vydávání stanovisek dotčeného správního orgánu v řízeních vedených podle stavebního 
zákona, bylo v roce 2018 vydáno celkem 714 závazných stanovisek k projektovým dokumentacím a 
k uvedení staveb do provozu. Dílčích stanovisek k projektům i kolaudacím pro jiné odbory KHS bylo 
vydáno 140. V rámci odboru HV a PBU bylo v roce 2018 vydáno celkem 14 negativních stanovisek. 

3.4.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) 
1) Kontrolní plány 
Pro obor HV byl pro rok 2018 stanovený počet kontrol 2 430. Provedeno bylo celkem 2 613 kontrol. 
V oboru PBU byl počet předepsaných kontrol 116, provedeno bylo celkem 174 kontrol. (viz Graf č. 5 
Provedené kontroly – oblast HV (v %). 

  



Graf č. 5 Provedené kontroly – oblast HV (v %) 

 
*Za nevyhovující kontroly se považují ty, kde byla zjištěna minimálně 1 závada.  

2) Výsledky SZD v oboru hygieny výživy 
Ve Středočeském kraji bylo v roce 2018 evidováno celkem 3 621 provozoven podléhajícím dozoru 
OOVZ. Z tohoto počtu bylo KHS zkontrolováno 2 366 provozoven, tj. 65 %. Nejčastěji byly 
zjišťovány nedostatky spočívající v nedostatečné úrovni provozní hygieny, v obecných požadavcích na 
potravinářské prostoty, označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, v zavedení stálých postupů na 
zásadách HACCP či jejich nedodržování, v poskytování informací o alergenech, v uvádění pokrmů do 
oběhu či v nesprávném skladování potravin a pokrmů (viz Graf č. 6 Nejčastěji zjišťované závady – oblast 
HV a Graf č. 7 Nejčastěji ukládaná nápravná opatření – oblast HV (absolutní počty). 

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 (dále i „SZPI“) a Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy (dále 
i „KVS SVS“). Dalšími spolupracujícími institucemi byly i jednotlivé orgány místní samosprávy, 
zejména stavební odbory a živnostenské úřady. Dále v jednotlivých případech a kauzách bylo 
spolupracováno i s Celní správou, Policií ČR, případně s Českou obchodní inspekcí (dále i „ČOI“). 
V rámci konkrétní společné akce s Policií ČR, živnostenskými úřady a orgány Celní správy, nazvané 
HAD (Hazard Alkohol Drogy) bylo provedeno 29 kontrol v provozovnách poskytujících stravovací 
služby. 
Graf č. 6 Nejčastěji zjišťované závady – oblast HV 
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Graf č. 7 Nejčastěji ukládaná nápravná opatření – oblast HV (absolutní počty) 

 
3) Vzorky v oboru hygieny výživy 
Analýzy odebraných vzorků byly stejně jako v předchozích letech prováděny v laboratořích Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ústí n. Labem. V roce 2018 bylo pracovníky KHS odebráno celkem 801 vzorků. 
Celkový počet nevyhovujících vzorků byl 280 (33,7 %).  
Odebrané vzorky byly podrobeny celkem 1 431 analýzám – 616x mikrobiologické vyšetření (43 %), 152x 
chemické vyšetření (10,6 %) a 663x senzorické posouzení (46,3 %). Rozsah mikrobiologického vyšetření 
byl směřován na kontrolu bezpečnosti potravin a pokrmů, tj. bakteriální původce onemocnění, nejvyšší 
mezní hodnoty počtu mikroorganismů případně další ukazatele. Vzorky byly následně hodnoceny ve 
smyslu požadavků nařízení ES. V případě mikrobiologického vyšetření, byl jednoznačně nejčastěji 
nevyhovujícím agens Enterobacteriaceae (230 vzorků) v souvislosti s vyšetřením zmrzlin, dále pak 
Enterokoky (13 vzorků) v souvislosti s vyšetřením ledu používaného k chlazení nápojů.  
Dále následují již jen ojedinělé případy nadlimitního zjištění CPM (2 vzorky), Escherichia coli 
(3 vzorky), Pseudomonas aeruginosa (3 vzorky) a Koagulázopozitivní stafylokoky (1 vzorek).  
Chemická vyšetření nevyhověla v ukazateli produkty tepelné degradace tuků (14 vzorků) v souvislosti 
s kvalitou fritovacích olejů. 
Senzorické hodnocení surovin, polotovarů, rozpracovaných i finálních pokrmů je běžnou součástí SZD, 
nevyhovující výsledky byly zjištěny převážně v souvislosti s kontrolami kvality fritovacích olejů 
(nevyhovující vzhled – 9x, vůně – 9x a textura 5x). 

4) Výsledky SZD v oboru hygieny PBU 
Kontrolní plán na rok 2018 stanovil pro oddělení hygieny PBU 116 kontrol u podnikatelských subjektů - 
výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání. Provedeno bylo celkem 174 kontrol 
u výrobců, dovozců a v tržní síti a bylo zkontrolováno 366 výrobků/materiálů, z tohoto počtu bylo 
zkontrolováno 12 výrobků na e-shopech a celkem odebráno 31 výrobků pro laboratorní vyšetření. 
Řešena byla 2 oznámení ze systému RASFF. Dodatečná informace k oznámení RASFF ALERT 
NOTIFICATION 2018.1720-fup6 se týkala migrace primárních aromatických aminů z naběračky 
z polyamidu s obchodním názvem GIZMO. Distributor nebyl o nebezpečném výrobku informován od 
dodavatele, na skladě se vyskytovaly 2 kusy výrobku. Následně byli informováni odběratelé předmětné 
naběračky a na e-shop byla umístěna informace pro spotřebitele v souladu se zákonem č. 102/2001Sb., 
o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. 
Druhé šetření dodatečné informace k oznámení RASFF ALERT NOTIFICATION 2018.2122-fup2 se 
týkalo migrace melaminu z předmětu určeného pro styk s potravinami s označením: ecoffee cup 600 666 
Skullduggery with Grey Silicone 14 oz. V době kontroly se pohárek na provozovně nevyskytoval a nebyl 
ani skladem. Kontrolovaná osoba nebyla dodavatelem informována. Celkem bylo objednáno a prodáno 



13 kusů předmětného pohárku. Byl předložen text informace pro zákazníky v souladu s požadavky 
zákona č. 102/2001Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. 

Graf č. 8: Kontrolované výrobky – oblast PBU (v %) 

 
V roce 2018 bylo v rámci systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství RAPEX 
hlášeno 177 výrobků (55x kosmetické přípravky, 119x hračky, 3x výrobky pro děti do 3 let). Provedeno 
bylo celkem 44 úkonů předcházejících kontrole při vyhledávání notifikovaných kosmetických přípravků 
(dále jen „KP“), 41 úkonů pro hračky (dále jen „HR“) a 9 úkonů pro výrobky pro děti do 3 let (dále jen 
„VPD“). V roce 2018 byly nalezeny na území Středočeského kraje dva z notifikovaných výrobků – KP 
s uvedením zakázané látky ve složení na obale výrobku a v počtu 2 kusů byly v rámci součinnosti 
zlikvidovány. 
Dále bylo provedeno 41 kontrol v rámci vyhledávání vyhlášených nebezpečných výrobků (12x 
výrobky přicházející do styku s potravinami (dále jen „VPSP“), 40x KP, 59x HR a 1x VPD) - 15 kontrol 
pro KP, 6 pro VPSP, 16 pro HR a 4 pro VPD. V roce 2018 byly nalezeny na území Středočeského kraje 
ve čtyřech provozovnách vyhlášené nebezpečné výrobky - KP s uvedením zakázané látky ve složení na 
obale výrobku a v rámci součinnosti bylo 18 kusů zlikvidováno. 
Na základě výsledků odběrů vzorků bylo na MZ ČR v roce 2018 zasláno 11 oznámení o výskytu 
výrobků nesplňujících požadavky na bezpečnost. Jednalo se o 5 VPSP  z melamin-formaldehydové 
pryskyřice uvolňující formaldehyd a melamin, jeden výrobek z polymethylmethakrylátu uvolňující 
akrylonitril a o 5 hraček obsahujících v měkčeném materiálu zakázané estery kyseliny ftalové. Dále bylo 
na MZ ČR zasláno 8 oznámení o výskytu KP nesplňujících požadavky na bezpečnost a to 5 oznámení, 
které se týkaly gelů na vlasy s uvedením zakázané látky ve složení na obalech výrobků a 3 oznámení na 
pleťové masky, u nichž nebyly uvedeny na obale např. údaje, jméno nebo zapsaný název a adresa 
odpovědné osoby, země původu v případě dovážených kosmetických prostředků, datum minimální 
trvanlivosti, zvláštní upozornění, funkce výrobku v českém jazyce. 
Výrobky po došetření distribučního řetězce byly následně oznámeny MZ ČR jako nebezpečné, případně 
byly MZ ČR nahlášeny do systémů pro rychlou výměnu informací Evropského společenství RAPEX 
nebo RASFF. 
Internetový prodej 
Průběžně bylo zkontrolováno 12 provozoven provozujících e-shopy. V 6 případech byl proveden 
kontrolní nákup KP pro ověření plnění povinností distributorů, pokud jde o značení výrobků v českém 
jazyce, uvedení osoby odpovědné na výrobku, oznámení výrobku do evropského Portálu notifikace 
kosmetických přípravků nebo ověření zákazu dodávání na trh přípravků, které se neoplachují a obsahují 
směs látek methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Za nesplnění povinností distributora 
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kosmetických přípravků byly v rámci 3 kontrol uděleny sankce v celkové výši 17 000 Kč a KP byly 
oznámeny na MZ ČR. 
Dále byly přednostně na e-shopech kontrolním nákupem odebírány vzorky KP – 3x parfémy pro 
laboratorní vyšetření - ověření obsahu alergenních látek a 1x dětské vlhčené ubrousky pro ověření 
přítomnosti zakázaných parabenů. V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky. 
Na základě podnětu byla odebrána plastová lahev pro ověření senzorických zkoušek a ověření migrace 
složek v souladu s čl. 3 nařízení (ES) 1935/2004.  Odebraný vzorek nevyhověl senzorickým zkouškám při 
předpokládaném použití a byla detekována přítomnost akrylonitrilu. Kontrolovaná osoba konala 
v souladu s požadavky zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Za zjištěné nedostatky 
byla dovozci udělena sankce. 

5) Vzorky v oboru hygieny PBU 
V roce 2018 bylo laboratorně vyšetřeno celkem 31 vzorků odebraných v tržní síti a na e-shopech: 
26 v tržní síti, 5 na e-shopech. Z toho v rámci regionálního úkolu bylo odebráno 10 vzorků HR pro 
ověření obsahu zakázaných esterů kyseliny ftalové; 2 VPSP při šetření podnětů (senzorické vlastnosti a 
ověření migrace složek); 1 KP – zubní pasta na základě podnětu na ověření možnosti podráždění dutiny 
ústní;  6 KP v rámci cílených celostátních úkolů HH ČR (3 parfémy a 3 výrobky pro děti určené pro 
použití v oblasti pleny) pro ověření přítomnosti alergenních složek a parabenů a 12 VPSP z melamin-
formaldehydové pryskyřice pro ověření migrace formaldehydu a melaminu. 
Celkem nevyhovělo 5 vzorků VPSP z melamin-formaldehydové pryskyřice odebrané v tržní síti pro 
překročení specifických migračních limitů formaldehydu a melaminu, 2 výrobky odebrané na základě 
podnětu a 5 vzorků hraček. Vzhledem k počtu nevyhovujících výsledků u hraček se bude v odběru 
pokračovat též v roce 2019.  

6) Rozhodnutí 
Celkem bylo ve 289 případech provozovatelům uloženo formou rozhodnutí OOVZ provést 
následující opatření: 98x nařízena sanitace, 28x nařízeno znehodnocení či likvidace potravin, 41x 
pozastaven výkon činnosti do doby odstranění závady, 11x nařízeno uzavření provozovny, 12x nařízena 
speciální ochranná DDD. Dále bylo 94 x dle Nařízení (ES) č. 882/2004, nařízeno vyřazení potravin 
z použití ve stravovací službě, 3x uložení povinnosti náhrady nákladů dodatečné kontroly, 1x nařízena 
změna technologického postupu a 1x uložen zákaz použití suroviny, polotovaru, potraviny. 

3.4.4 Řešené podněty a oznámení 
V roce 2018 bylo na KHS Středočeského kraje doručeno na odbor HV a PBU celkem 365 podnětů 
a oznámení k vykonání státního zdravotního dozoru, z tohoto počtu bylo 130 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, živnostenské úřady), bylo postoupeno k dalšímu řízení 124 podání. 

Obor hygieny výživy 
Bylo přijato 339 podnětů a oznámení k výkonu státního zdravotního dozoru, z toho 129 anonymních 
podání. Pro věcnou či místní nepříslušnost jiným kompetentním dozorovým orgánům státní správy (SZPI, 
KVS SVS, ČOI, SÚ, SVS, KHS jiného kraje, FÚ, městská či cizinecká policie, úřad práce) bylo 
postoupeno k dalšímu řízení 114 podání. 
Bylo provedeno 225 šetření, v indikovaných případech bylo postupováno v součinnosti s jinými úřady 
státní správy (celní úřad, stavení úřad apod.). Z tohoto počtu bylo na základě šetření podnětů 
vyhodnoceno 128 v kategorii jako oprávněné nebo částečně oprávněné, 97 jako neoprávněné.  
Podnětů na zdravotní obtíže po požití potraviny nebo pokrmu bylo šetřeno celkem 85. Na základě 
podnětů na zdravotní obtíže po konzumaci potravin bylo provedeno 8 kontrol v prodejnách potravin. 

Obor hygieny PBU 
Bylo přijato 26 podnětů od spotřebitelské veřejnosti (21 KP z toho 16 na e-shopy, 4 VPSP, z toho 2 
na e-shopy, 1 VPD a 1 HR), jeden podnět byl anonymní. Sedm podnětů na KP bylo postoupeno, na 12 
podnětů bylo odpovězeno bez provedení kontrolní činnost (např. vysvětlení značení uvedeného na  



e-shopu, místní nepříslušnost vzhledem k zahraničnímu provozovateli, nepozornost při objednání zboží) a 
2 podněty byly řešeny v tržní síti – odběr zubní pasty na senzorické hodnocení a cytotoxicitu a kontrola 
prodeje KP s prošlým datem minimální trvanlivosti. Podnět týkající se prodeje prošlých KP byl 
oprávněný. 
Na základě podnětů byly dále odebrány 2 VPSP (1 na e-shopu a 1 v tržní síti). Oba výrobky byly 
nevyhovující a podněty byly oprávněné. Provozovatel e-shopu (dovozce výrobku) konal v souladu 
s požadavky zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. Za uvedení na trh 
nebezpečného výrobku mu byla v přestupkovém řízení udělena sankce. V druhém případě dovozce uvedl 
na trh výrobek s prokázanými nevyhovujícími senzorickými zkouškami bez prokázání nebezpečnosti. 
Výrobek byl stažen z prodeje a dovozce přijal opatření. 

3.4.5 Přestupky 
V roce 2018 bylo odborem HV a PBU uloženo celkem 857 pokut finanční povahy v celkové výši 
2 799 700 Kč a nepeněžitou podobou, tj. napomenutím byly přestupky řešeny v dalších 328 případech 
méně závažných nedostatků. 

Obor hygieny výživy 
V roce 2018 bylo uloženo celkem 829 pokut v celkové výši 2 702 900 Kč. Kromě pokut uložených 
podle zákona č. 258/2000 Sb., (celkem 685, v celkové výši 2 344 300 Kč), byla uplatněna 12x pokuta dle 
zákona č. 634/1992 Sb., v celkové výši 35 000 Kč, 83 x pokuta dle zákona č. 110/1997 Sb., v celkové 
výši 168 000 Kč, 52 x pokuta dle zákona č. 65/2017 Sb., v celkové výši 155 600 Kč. Kromě výše 
uvedených sankcí finanční povahy bylo uloženo i 324 napomenutí. 

Obor hygieny PBU 
V roce 2018 bylo v přestupkovém řízení uloženo celkem 28 pokut v celkové hodnotě 96 800 Kč (z toho 
2 sankce za nedostatky zjištěné v roce 2017 v hodnotě 31 000 Kč) a nepeněžitou formou 
tj. napomenutím byly řešeny další 4 přestupky (z toho 1 za rok 2017). Kromě pokut uložených za 
přestupky na úseku bezpečnosti výrobků dle § 92a zákona č. 258/2000 Sb., byly uloženy 4 sankce dle § 8 
zákona č. 102/2001 Sb. v celkové hodnotě 5 800 Kč. 
V oblasti VPD uložena 2 napomenutí a 1 sankce 1 000 Kč za uvedení na trh výrobků bez značení osoby 
odpovědné. 22 sankcí v oblasti KP v hodnotě 80 600 Kč (z toho 2 sankce v hodnotě 32 000 Kč za uvedení 
na trh výrobků bez zhodnocení jeho bezpečnosti; 11 sankcí v hodnotě 15 500 Kč za uvedení na trh KP 
s prošlým datem minimální trvanlivosti bez upozornění pro spotřebitele; 2 napomenutí a 9 sankcí 
v hodnotě 33 100 Kč převážně za nesplnění povinností distributora – ověření značení KP při jejich 
uvedení na trh. V oblasti VPSP byly uděleny 2 sankce v hodnotě 10 200 Kč - 1 sankce za uvedení na trh 
keramických výrobků bez podkladů pro písemné prohlášení a 1 za uvedení na trh nebezpečného výrobku. 
Tři sankce v celkové hodnotě 5 000 Kč byly uděleny distributorům hraček za nepředložení dokumentace 
pro dohledání původu nebezpečné hračky. 

3.4.6 Specifické činnosti odboru   

Obor hygieny výživy 

1) Celostátní prioritní oblasti výkonu SZD 
Jako prioritní oblasti SZD z hlediska celostátního byly pro rok 2018 stanoveny: 

• Ověření úrovně zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů, rozpracovaných pokrmů a polotovarů 
z drůbežího masa a vajec v zařízeních poskytujících stravovací služby.  

• SZD zaměřený na označování balení elektronických cigaret a náhradních náplní do nich.  

2) Celostátní cílené kontrolní akce – úkoly hlavního hygienika ČR 
a. Ověření úrovně zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů, rozpracovaných pokrmů a 

polotovarů z drůbežího masa a vajec v zařízeních poskytujících stravovací služby 
V rámci výše uvedeného úkolu bylo ve Středočeském kraji provedeno celkem 59 kontrol, při kterých bylo 
zkontrolováno 59 zařízení poskytujících stravovací služby. V 8 provozovnách byla provedena opakovaná 
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kontrola. Při těchto kontrolách bylo odebráno 61 vzorků na mikrobiologické vyšetření.  Z pokrmů z vajec, 
které byly odebírány, převažovaly pokrmy určené pro snídaně, jako jsou například míchaná vejce, sázená 
a zastřená vejce a hemenex. Z pokrmů připravených z drůbežího masa převládaly pokrmy připravené 
z kuřecího masa (steaky, grilované kuře, kuřecí nudličky, řízek). V jednom případě byl odebrán pokrm 
z krůtího masa a ve třech případech pokrmy z masa kachního. Výsledky laboratorních analýz všech 
vzorků byly ve sledovaných mikrobiologických ukazatelích vyhovující. Ve 25 provozovnách byly v době 
kontroly zjištěny nedostatky. Nejčastěji zjišťovanými nedostatky byly závady ve značení polotovarů a 
rozpracovaných pokrmů, v provozní hygieně, ve skladovacích teplotách pokrmů a potravin a v systému 
založeném na zásadách HACCP. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 19 finančních sankcí 
v celkové výši 60 000,- Kč a v 6 případech bylo uloženo napomenutí. Dále bylo provozovatelům 
provozoven stravovacích služeb uloženo celkem 8 opatření. Nejčastěji byla nařízena sanitace a to v 5 
případech, v jednom případě bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti, v jednom případě bylo nařízeno 
provedení speciální ochranné DDD a v jednom případě bylo nařízeno vyřazení suroviny z použití ve 
stravovací službě. 

b. SZD zaměřený na označování balení elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. 
V rámci tohoto úkolu bylo ve Středočeském kraji provedeno celkem 11 kontrol v 11 provozovnách. 
Při těchto kontrolách byla provedena kontrola značení u 7 elektronických cigaret. Z tohoto počtu bylo 
6 určeno pro vícenásobné použití, nabízených k prodeji bez náplně a jedna pro jednorázové použití 
s náplní obsahující nikotin. Dále byla provedena kontrola značení 10  náplní do elektronických cigaret, 
z nichž 7 obsahovalo nikotin. 
Ve značení elektronických cigaret nebyly shledány závady. Ve značení náplní do elektronických cigaret 
byly v jednom případě shledány nedostatky ve značení náplně obsahující nikotin. Na obalu výrobku nebyl 
uveden seznam všech složek obsažených ve výrobku, obsah nikotinu ve výrobku, množství nikotinu 
v jedné dávce, nebyla uvedena šarže nebo datum výroby, chyběla informace o uchovávání výrobku mimo 
dosah osob mladších 18 let a nebylo uvedeno zdravotní varování. Dále byl zjištěn nevyhovující objem 
náplně - lahvičky (30 ml), vnější etiketa na náplni byla přelepená (pod etiketou byla další /původní/ 
etiketa, která byla lehce odstranitelná /šlo jí odlepit/, na původní (spodní) etiketě obrázky ovoce a nápojů, 
což je v rozporu s platnými právními předpisy. 
Kontrolovaná osoba dobrovolně stáhla výrobky z prodeje (celkem 150 kusů) a zajistila jejich nezávadnou 
likvidaci. O provedené likvidaci předložila kontrolovaná osoba doklad. Za zjištěné nedostatky byla 
kontrolované osobě uložena sankce. 
Další sankce nebo opatření uloženy nebyly. 

3) Krajské prioritní oblasti výkonu SZD, regionální úkoly 
a. Monitoring kvality fritovacích olejů 
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 
provedeno 108 kontrol v zařízeních stravovacích služeb. Vedle senzorického posouzení byla kvalita 
olejů ověřována také chemickým rychlotestem, který je schopen indikovat přepálené tuky a oleje. Na 
základně vyhodnocení výsledku měření byl olej zařazen do příslušné kategorie – 37x čerstvý olej, 39x 
vyhovující kvalita oleje, 18x doporučena výměna oleje, 14x nutná okamžitá výměna oleje. Ve většině 
provozoven jsou k přípravě smažených pokrmů používány jednodruhové oleje (řepkový, slunečnicový, 
palmový, sojový) pouze 10x bylo zaznamenáno použití olejů vícedruhových. Pouze v 1 případě byla 
naměřena teplota smažícího média překračující +180 °C. Kontrola kvality oleje ze strany provozovatelů 
zařízení společného stravování je zpravidla prováděna vizuálním posouzením. Ve všech kontrolovaných 
provozovnách byl zpracován systém HACCP a ve většině případů nebyla součástí tohoto systému 
manipulace s fritovacím olejem. 

b. Kontrola poskytování informací o alergenech v zařízeních společného stravování 
Ve Středočeském kraji bylo provedeno 145 kontrol povinnosti poskytovat informace o alergenech 
obsažených v nabízených pokrmech. V 51 případech byla zjištěna závada, procento závad 37,5%. Za 
zjištěné nedostatky byly uloženy pokuty v celkové výši 105 500 Kč. V rámci SZD bylo zjištěno, že 



nejčastějším způsobem, jak mají provozovatelé zajištěnu povinnost poskytnout informace o alergenech 
obsažených v pokrmech, je pomocí kódů a symbolů v jídelním lístku. V 19 případech však k těmto 
kódům nebo symbolům neměli zákazníci k dispozici vysvětlivky a ve 13 případech byly informace 
poskytnuty nesprávně. Druhým nejčastějším způsobem je poskytování informací o alergenech obsluhou. 
Ověřením znalostí obsluhy však bylo zjištěno, že ve 20 případech neměla obsluha o obsažených 
alergenech v pokrmech povědomí. 

c. Kontrola mikrobiologické nezávadnosti ledu používaného k chlazení nápojů 
V rámci této krajské priority bylo provedeno celkem 38 kontrol spojených s odběrem vzorku ledu na 
mikrobiologické laboratorní vyšetření. V 32 případech se jednalo o led vyrobený ve výrobníku ledu, 
v jednom případě se jednalo o led vyrobený ve speciálním plastovém sáčku a ve čtyřech případech 
o dodaný komerčně vyrobený led. 15 vzorků z 38 nevyhovělo v některém ze sledovaných ukazatelů. 
Nejvíce vzorků nevyhovělo v ukazateli Enterokoky – 13 vzorků, 1 vzorek v ukazateli Pseudomonas 
aeruginosa a 1 vzorek v ukazateli celkový počet mikroorganismů. Ve čtyřech případech byla nařízena 
sanitace výrobníku ledu. Za zjištěné nedostatky byly uloženy pokuty v celkové výši 42 000 Kč. 

4) Systémy rychlého varování – RASFF a RAPEX 
Na základě hlášení RASFF zaslaného z MZ ČR byly v roce 2018 provedeny 3 kontroly v souvislosti 
s hlášením 2018.2465, vysoký obsah jódu v sušených mořských řasách z Jižní Koreje. Přítomnost hledané 
potraviny nebyla na provozovnách zjištěna.  

Obor hygieny PBU 
1) Celostátní cílené kontrolní akce – úkoly hlavního hygienika ČR 
a. Celostátní prioritní oblasti výkonu SZD 
K ověření výrobní metody vyhovující správné výrobní praxi při výrobě kosmetických přípravků bylo 
provedeno celkem 9 kontrol u výrobců. Ve 4 případech se jednalo o provozovny, kde se prováděla 
kontrola poprvé - ve dvou případech byli výrobci zjištěni přes nabídku kosmetických přípravků  
na e-shopech, 1v tržní síti a 1 v rámci preventivního dozoru. V rámci těchto kontrol byla udělena výrobci 
sankce za uvedení na trh kosmetických přípravků bez zhodnocení bezpečnosti a provedení oznamovací 
povinnosti do evropského Portálu notifikace kosmetických přípravků notifikace a vzhledem ke zjištěným 
nedostatkům výrobce výrobu v provozovně dobrovolně ukončil. Dále byla udělena pokuta výrobci, který 
uvedl na trh KP s neodpovídajícím značením ingrediencí na obale. Výrobek byl pozastaven a neprodleně 
přeznačen. Celkem byly uděleny 2 sankce ve výši 7 000 Kč. V ostatních případech nebyly zjištěny 
závažné nedostatky při dodržování zásad správné výrobní praxe. 
Kontrol v oblasti předmětů určených pro styk s potravinami, které se týkaly ověření zavedení zásad 
správné výrobní praxe (nařízení (EU) č. 2023/2006), náležitostí prohlášení a podpůrné dokumentace, bylo 
provedeno u 20 výrobců předmětů určených pro styk s potravinami. 12 kontrol bylo provedeno u výrobců 
předmětů ze silikátu (keramici, skláři), z toho dva výrobci předmětů ze skla byli kontrolováni poprvé 
vzhledem ke zjištění nabídky předmětů určených pro styk s potravinami na e-shopech. V jednom případě 
byla výrobcem pozastavena nabídka na e-shopu, vzhledem k nejednoznačné dokumentaci, která byla 
následně v rámci kontroly doplněna. Dále byly provedeny kontroly SVP u výrobců potravinářských 
strojů, kteří používají stále stejné materiály, pro něž bylo často nutné vyžádat od dodavatelů 
aktualizovaná prohlášení o shodě. 

b. Celostátní cílené kontrolní akce 
Cílený SZD v oblasti předmětů určených pro styk s potravinami byl zaměřen na: 
zdravotní rizika spojená s používáním plastového kuchyňského nádobí a náčiní – odebráno v tržní 
síti 12 vzorků předmětů z melamin-formaldehydové pryskyřice ve třech provozovnách. 7 druhů 
melaminového nádobí ve sledovaných parametrech – migrace formaldehydu a melaminu splnilo 
požadavky ustanovení čl. 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011. U 2 druhů nádobí – miska a pohárek 
z melaminu byla prokázána nadlimitní migrace formaldehydu a u tří sad pro děti u pohárku též migrace 
melaminu. Tato zjištění byla postoupena na MZ ČR a následně byly plastové mísy stanoveny jako 
nebezpečné výrobky. Distributoři konali v souladu s ustanoveními zákona č.102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků, v platném znění.   
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Cílený SZD v oblasti kosmetických přípravků byl zaměřen na: 
zdravotní rizika vybraných kosmetických přípravků s obsahem vonných látek  - odebrány 3 druhy 
parfémů zakoupených kontrolním nákupem na e-shopech. Všechny druhy parfémů vyhověly požadavkům 
na značení na obale dle čl. 19 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
o kosmetických přípravcích s důrazem na zvláštní upozornění týkající se použití a upozornění, která jsou 
uvedena v přílohách III až VI.  Zakázané alergenní látky nebyly zjištěny v žádném odebraném druhu 
parfému. 

zdravotní rizika kosmetických přípravků s obsahem vybraných konzervačních látek (parabenů) - 
odebrány 3 druhy neoplachových kosmetických přípravků použitelných k aplikaci v oblasti pleny u dětí 
do 3 let – 2 vzorky dětských vlhčených ubrousků (1x zakoupeno kontrolním nákupem na e-shopu, 1x 
odebráno v tržní síti) a 1 vzorek dětského krému též odebráno v tržní síti. U žádného odebraného vzorku 
neoplachového kosmetického přípravku použitelného k aplikaci v oblasti pleny u dětí do 3 let nebyl 
prokázán ve složení výskyt konzervačních látek (parabenů). Oba druhy dětských vlhčených ubrousků 
vyhověly požadavkům na značení na obale dle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. U odebraného dětského krému byly zjištěny nedostatky ve 
značení, pokud jde o viditelné uvedení funkce výrobku a „spotřebujte nejlépe do“ v českém jazyce.  
U 2 výrobků nebyla splněna buď osobou odpovědnou, nebo distributorem oznamovací povinnost do 
evropského Portálu oznamování kosmetických přípravků. Nedostatky ve značení nebo nesplnění 
oznamovací povinnosti byly řešeny s distributory. V jednom případě byla distribuce dětských ubrousků 
pozastavena do doby odstranění nedostatků a zjištění byla postoupena místně příslušným krajským 
hygienickým stanicím k došetření. 

2) Krajské prioritní oblasti výkonu SZD, regionální úkoly 
a. Odběr hraček v tržní síti na ověření obsahu zakázaných esterů kyseliny ftalové 
Bylo provedeno 9 kontrol s odběrem 10 vzorků hraček obsahující měkčený plast (7x druhy panenek 
a 3 druhy jiných hraček) proběhlo v tržní síti převážně v asijských provozovnách, kde je stálé riziko 
prodeje hraček z měkčených plastů obsahujících zakázané estery kyseliny ftalové. Nevyhovělo 50% 
odebraných hraček tj. 5 vzorků panenek, neboť v materiálu plastu hlaviček nebo bot byla prokázána 
přítomnost zakázaného esteru kyseliny ftalové a to di(2-ethylhexyl)ftalátu v rozmezí 14,3 – 18,00 % hm. 
Za nepředložení dokumentace pro vyhledání původu nebezpečných hraček byly dle zákona č. 102/2001 
Sb., o obecné bezpečnosti výrobků uděleny sankce ve výši 5 000 Kč.  Nevyhovující – nebezpečné hračky 
byly v rámci součinnosti na místě kontroly kontrolovanými osobami zlikvidovány v počtu 15 kusů. 
Zjištění byla postoupena na MZ ČR a následně byla veřejnost informována o riziku v těchto hračkách.   

b. Kontrola značení silikátových předmětů určených pro styk s potravinami 
28 kontrol v tržní síti bylo zaměřeno na značení silikátových předmětů (výrobky ze skla, porcelánu, 
keramiky a smaltu). Na třech akcích Jarní hrnčířské a řemeslné trhy Beroun, Hrnčířské slavnosti 2018 
Nelahozeves a Podzimní hrnčířské a řemeslné trhy Beroun bylo provedeno 21 kontrol značení u 21 
namátkově vybraných silikátových výrobků bez zjištění nedostatků. V rámci jedné kontroly byla 
udělena sankce a keramické předměty určené pro styk s potravinami byly staženy z prodeje, neboť bylo 
zjištěno, že kontrolovaná osoba neměla dokumentaci o zdravotní nezávadnosti výrobků. Zjištění bylo 
postoupeno místně příslušné hygienické stanici. Dále bylo provedeno 7 kontrol v provozovnách 
prodejna/velkoobchod, kde bylo zkontrolováno 22 silikátových předmětů označených v souladu 
s ustanovením čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 1935/2004. 

c. Kontrola internetového prodeje 
Průběžně bylo zkontrolováno 12 provozoven provozující e-shopy. V 6 případech byl proveden kontrolní 
nákup kosmetických přípravků pro ověření plnění povinností distributorů, pokud jde o značení výrobků 
v českém jazyce, uvedení osoby odpovědné na výrobku, oznámení výrobku do evropského Portálu 
notifikace kosmetických přípravků, nebo ověření zákazu dodávání na trh přípravků, které se neoplachují a 
obsahují směs látek methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Za nesplnění povinností 
distributora kosmetických přípravků byly v rámci 3 kontrol uděleny sankce v celkové výši 17 000 Kč. 



d. Kontrola způsobu prodeje kosmetických přípravků s prošlým datem minimální trvanlivosti   
Ve 22 provozovnách byly provedeny kontroly způsobu prodeje kosmetických přípravků s prošlým 
datem minimální trvanlivosti (DMT), které mohou být na trh uváděny pouze odděleně a s upozorněním, 
že se jedná o zboží s prošlým DMT. Bylo zkontrolováno celkem 144 druhů výrobků, z toho bylo 
47 druhů v pořádku. U 97 druhů kosmetických přípravků bylo zjištěno prošlé datum minimální 
trvanlivosti. Celkem bylo zkontrolováno 335 kusů kosmetických přípravků, z nichž bylo vyřazeno 
z prodeje vzhledem k prošlému datu minimální trvanlivosti celkem 109 kusů, a v rámci součinnosti byly 
na místě kontrolovanou osobou zlikvidovány. 179 kusů KP bylo vráceno do prodeje s upozorněním pro 
spotřebitele, 47 kusů bylo ponecháno v prodeji bez upozornění. Celkem byly za porušení této povinnosti 
ve 14 případech uděleny sankce v celkové výši 16 700 Kč. 

e. Regionální úkol – kosmetické přípravky 
Vzhledem k výsledkům kontrol v roce 2017 bylo v roce 2018 pokračováno v kontrolách zaměřených na 
ověření ukončení prodeje neoplachových KP obsahujících zakázané konzervační látky – směs 
Methylchloroisothiazolinone + Methylisothiazolinone,  a to gelů na vlasy. V 8 provozovnách byl zjištěn 
prodej gelů na vlasy od polského výrobce ve dvou objemových provedeních v různých barvách. Celkem 
bylo v rámci součinnosti zlikvidováno kontrolovanými osobami 51 kusů těchto výrobků. Výrobky 
byly zakoupeny převážně v tržnici SAPA Praha, tato zjištění byla postoupena na HS hl. m. Prahy 
k došetření. Na MZ ČR byla zaslána oznámení o výskytu nevyhovujících výrobků. Následně byly 
výrobky oznámeny v systému rychlého varování RAPEX.  Za prodej předmětných KP a nepředložení 
dokumentace pro vyhledání původu výrobků byly uděleny sankce v celkové hodnotě 11 200 Kč. 

3) Systémy rychlého varování – RASFF a RAPEX 
Řešena byla 2 oznámení ze systému RASFF. 
Šetření dodatečné informace k oznámení RASFF ALERT NOTIFICATION 2018.1720-fup6 se týkalo 
migrace primárních aromatických aminů z naběračky z polyamidu s obchodním názvem GIZMO. 
Distributor nebyl o nebezpečném výrobku informován od dodavatele, na skladě se vyskytovaly 2 kusy 
výrobku. Následně byli informováni odběratelé předmětné naběračky a na e-shop byla umístěna 
informace pro spotřebitele v souladu se zákonem č. 102/2001Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 
v platném znění.. 
Druhé šetření dodatečné informace k oznámení RASFF ALERT NOTIFICATION 2018.2122-fup2 se 
týkalo migrace melaminu z předmětu určeného pro styk s potravinami s označením: ecoffee cup 600 666 
Skullduggery with Grey Silicone 14 oz. V době kontroly se pohárek na provozovně nevyskytoval a nebyl 
ani skladem. Kontrolovaná osoba nebyla dodavatelem informována. Celkem bylo objednáno a prodáno 
13 kusů předmětného pohárku. Byl předložen text informace pro zákazníky v souladu s požadavky 
zákona č. 102/2001Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. 

V roce 2018 bylo v rámci systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství RAPEX 
hlášeno 177 výrobků (55x kosmetické přípravky, 119x hračky, 3x výrobky pro děti do 3 let). Provedeno 
bylo celkem 44 úkonů předcházejících kontrole při vyhledávání notifikovaných kosmetických přípravků 
(dále jen „KP“), 41 úkonů pro hračky (dále jen „ HR“) a 9 úkonů pro výrobky pro děti do 3 let (dále jen 
„VPD“). V roce 2018 byly nalezeny na území Středočeského kraje dva z notifikovaných výrobků – 
kosmetické přípravky s uvedením zakázané látky ve složení na obale výrobku a v počtu 2 kusů byly 
v rámci součinnosti zlikvidovány. 
Na základě výsledků odběrů vzorků bylo na MZ ČR v roce 2018 zasláno 11 oznámení o výskytu 
výrobků nesplňujících požadavky na bezpečnost. Jednalo se o 5 VPSP  z melamin-formaldehydové 
pryskyřice uvolňující formaldehyd a melamin, jeden výrobek z polymethylmethakrylátu uvolňující 
akrylonitril a o 5 hraček obsahujících v měkčeném materiálu zakázané estery kyseliny ftalové. Dále bylo 
na MZ ČR zasláno 8 oznámení o výskytu KP nesplňujících požadavky na bezpečnost, a to 5 oznámení 
týkajících se gelů na vlasy s uvedením zakázané látky ve složení na obalech výrobků a 3 oznámení na 
pleťové masky, u nichž nebyly uvedeny na obale např. údaje: jméno nebo zapsaný název a adresa 
odpovědné osoby, země původu v případě dovážených kosmetických prostředků, datum minimální 
trvanlivosti, zvláštní upozornění, funkce výrobku v českém jazyce. Výrobky po došetření distribučního 
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řetězce byly následně oznámeny MZ ČR jako nebezpečné, případně byly MZ ČR nahlášeny do systémů 
pro rychlou výměnu informací Evropských společenství RAPEX nebo RASFF. 

3.4.7 Další činnosti odboru 
K dalším činnostem odboru patří i organizace zkoušek ze znalostí hub. V roce 2018 byly vypsány 
3 termíny, na které se celkem zaregistrovali 6 žadatelů. Dva z přihlášených žadatelů neuspěli v písemné 
části zkoušky. 
Byly přijaty a vyřízeny dvě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.  

3.5 ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH 
3.5.1 Popis činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých  
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 (dále jen „zákon“), 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.  
Pracovníci odboru HDM jako zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví plní zejména tyto úkoly: 

• 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. 3 zákona, 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. 

3.5.2 Činnost dotčeného správního orgánu 
V rámci vydávání stanovisek dotčeného správního orgánu dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. bylo v roce 
2018 odborem HDM vydáno 455 závazných stanovisek, stanovisek a odborných vyjádření 
k územnímu a stavebnímu řízení, ke změnám v užívání stavby a dále 216 závazných stanovisek 
k užívání stavby. Jednalo se především o stavební úpravy, 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 se snížením energetické náročnosti budov 
(zateplení, výměna oken a dveří, rekonstrukce otopných soustav včetně výměny zdroje tepla, instalace 



vzduchotechnického zařízení s rekuperací, 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 provozovny péče o dítě 
v dětské skupině. 

Přehled nejvýznamnějších staveb řešených pracovníky odboru hygieny dětí a mladistvých 
v r. 2018: 
• v okrese Benešov se jednalo v rámci stavebního řízení například o novostavbu pavilonu MŠ 

v Divišově nebo novostavbu tělocvičny u ZŠ Pyšely, přístavbu ZŠ Načeradec, nástavbu ZŠ Votice 
nebo stavební úpravy ZUŠ v Benešově a v Čerčanech.  V rámci řízení o užívání stavby se jednalo 
například o přístavbu pavilonu a novostavbu tělocvičny při ZŠ Týnec nad Sázavou, přístavbu ZŠ 
Vrchotovy Janovice nebo přístavbu MŠ ve Zdislavicích a ve Vlašimi. 

• v okrese Beroun se jednalo v rámci stavebního řízení například o přístavbu nového pavilonu ZŠ 
Komenského v Berouně nebo přestavbu komunitního centra v Berouně na MŠ pro 44 dětí. V rámci 
řízení o užívání stavby to byla například novostavba centrálních šaten při ZŠ Žebrák, stavební 
úpravy ZŠ Tetín nebo stavební úpravy v souvislosti se zřízením nové třídy při MŠ Beroun, Pod 
Šibencem a MŠ Beroun Tovární.  

• v okrese Kladno se jednalo v rámci stavebního řízení například o přístavbu pavilonu ZŠ Tuchlovice 
nebo instalaci rekuperačních jednotek v pavilónové 4. ZŠ Kladno. V rámci řízení o užívání stavby to 
byla například kolaudace novostavby MŠ Královice, rekonstrukce a přístavba MŠ Uhy nebo 4. ZŠ 
Heuréka Libochovičky.  

• v okrese Kolín se jednalo v rámci stavebního řízení například o novostavbu provozovny dětské 
skupiny ve Štolmíři, přístavbu ZŠ Zásmuky nebo přístavbu tělocvičny při ZŠ Plaňany. V rámci 
řízení o užívání stavby to byla například novostavba MŠ Cerhenice, přístavba a rekonstrukce MŠ 
Jestřábí Lhota nebo MŠ Kolín, Chelčického a přístavba a rekonstrukce ZŠ Bylany. 

• v okrese Kutná Hora se jednalo v rámci stavebního řízení například o novostavbu MŠ Kácov nebo 
stavební úpravy stávajících objektů bydlení pro účely provozu dětské skupiny v Polipsech nebo ve 
Zruči nad Sázavou. V rámci řízení o užívání stavby se pak jednalo například o  rekonstrukci objektu 
ZŠ na MŠ ve Svatým Janu nebo stavební úpravy stávajících objektů bydlení na provoz dětské 
skupiny v Polipsech nebo ve Zruči nad Sázavou. 

• v okrese Mělník se jednalo v rámci stavebního řízení například o novostavbu MŠ v Přívorech nebo 
Mělnickém Vtelně a o výstavbu nového pavilonu ZŠ VIA Libertatis v Nelahozevsi. V rámci řízení 
o užívání stavby to byla například kolaudace nového pavilonu ZŠ Malý Újezd, rekonstrukce MŠ a 
ZŠ Liběchov nebo výstavba nových ubytovacích prostor Domu dětí a mládeže Lhotka. 

• v okrese Mladá Boleslav se jednalo v rámci stavebního řízení například o novostavbu multifunkční 
sportovní haly v Kosmonosech. V rámci řízení o užívání stavby to byla například kolaudace nové 
MŠ Dolní Stakory, rozsáhlá rekonstrukce MŠ Josefův Důl nebo stavební úpravy 9. ZŠ v Mladé 
Boleslavi, spojené s instalací rekuperačních jednotek. 

• v okrese Nymburk se jednalo v rámci stavebního řízení například o novostavbu MŠ Drážky, Lysá 
nad Labem, výstavbu 3 nových pavilonů MŠ Kostomlaty, výstavbu nové tělocvičny se zázemím 
Litol nebo rekonstrukci kulturního domu Janoušek v Nymburku, za účelem vybudování školní 
družiny, školní jídelny a tělocvičny. V rámci řízení o užívání stavby to byly například stavební 
úpravy objektu Hlahol, Nymburk v souvislosti s rekonstrukcí učeben a školní jídelny se zázemím, 
nebo zateplení víceúčelového sálu SOŠ a SOU Nymburk. 

• v okresech Praha-východ a Praha-západ se jednalo v rámci stavebního řízení například 
o novostavbu svazkové ZŠ v Přezleticích, novostavbu ZŠ s tělocvičnou v Říčanech, novostavbu ZŠ 
Roztoky – Žalov nebo novostavbu ZŠ pro 540 žáků se sportovní halou, školní jídelnou a 
víceúčelovým hřištěm v Jesenici – Zdiměřicích, výstavbu nového pavilonu ZŠ v Líbeznicích, 
Odolene Vodě, Roztokách, výstavbu nové tělocvičny při ZŠ Ohrobec, novostavbu polyfunkčního 
domu se školní jídelnou a družinou ve Velkých Přílepech nebo novostavbu MŠ Nová Ves. V rámci 
řízení o užívání stavby to byla například novostavba ZŠ a MŠ Líšnice, novostavba ZŠ a MŠ 
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s výdejnou Noutonice, novostavba MŠ s výdejnou v Roztokách a Klecanech, dostavba ZŠ Jinočany, 
rekonstrukce a přístavba sokolovny v Jinočanech za účelem vybudování víceúčelové sportovní haly 
nebo stavební úpravy objektů za účelem zřízení MŠ s výdejnou v Roztokách a Vodochodech.  

• v okrese Příbram se jednalo v rámci stavebního řízení například o stavbu školního pavilonu a 
přístavbu hospodářského pavilonu 2. ZŠ Dobříš, přístavbu a vestavbu ZŠ Trnka, Dobříš nebo 
přístavbu MŠ Malá Hraštice. V rámci řízení o užívání stavby to byla například novostavba 
tělocvičny při ZŠ Nečín, novostavba pavilonu 5. MŠ Dobříš nebo rekonstrukce školní jídelny a 
nástavba učeben při 1. ZŠ Dobříš. 

• v okrese Rakovník se jednalo v rámci stavebního řízení například o stavební úpravy a přístavbu MŠ 
v Jesenici nebo přístavbu školní jídelny při MŠ v Rynholci. V rámci řízení o užívání stavby to byla 
například přístavba, nástavba a stavební úpravy objektů ZŠ a gymnázia Nové Strašecí. 

V rámci vydávání stanovisek dotčeného správního orgánu bylo v průběhu roku 2018 odborem HDM dále 
vydáno 364 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), ve znění pozdějších předpisů a 64 závazných stanovisek k zápisu do evidence poskytovatelů 
služby péče o dítě v dětské skupině, vydaných dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vysoký počet 
stanovisek vydaných dle školského zákona opět souvisí s nárůstem počtu dětí předškolního a zejména pak 
mladšího školního věku, a s tím související potřebou zvyšování počtu míst v mateřských školách, 
základních školách, školních družinách a ve školních jídelnách. 

3.5.3 Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí)  
Předmětem výkonu SZD je dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených 
přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem a zvláštními právními předpisy 
k ochraně veřejného zdraví v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, v provozovnách osob s živností, jejíž 
náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky 
věku v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, 
nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení a v provozovnách osob poskytujících služby péče 
o dítě v dětské skupině, dále v rámci zotavovacích akcí a také v zařízeních a provozovnách zajišťujících 
školní stravování a stravování dětí.  
KHS provádí SZD v souladu se zákonem, a to pouze nad zákonem vymezenými oblastmi. Kontrolní 
činnost je realizována dle plánů kontrolní činnosti, které jsou každoročně odsouhlaseny MZ ČR. Odbor 
HDM měl pro rok 2018 určeno provést 1 494 kontrol. Reálně bylo provedeno celkem 1 708 kontrol. 

1) Kontroly v zařízeních školního stravování a stravování dětí 
Kontroly byly zaměřeny na plnění hygienických požadavků při skladování, přípravě, výdeji i přepravě 
pokrmů, dle legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. V 622 případech kontrol vykonaných v rámci SZD 
v zařízeních školního stravování a stravování dětí bylo zjištěno, že poskytované stravovací služby 
vyhovují požadavkům legislativy. V průběhu 121 kontrol byly zjištěny hygienické nedostatky (Tabulka 
č. 13: Zařízení školního stravování a stravování dětí – rok 2018). 

2) Kontroly letní dětské rekreace 
V roce 2018 bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 246 zotavovacích akcí pro děti (367 běhů), 
38 jiných podobných akcí (63 běhů) a 133 škol v přírodě. Celkový počet rekreovaných dětí v rámci 
zotavovacích a jiných podobných akcí konaných ve Středočeském kraji během prázdnin 2018 byl 
25 377 dětí.  
V rámci výkonu SZD bylo provedeno 141 kontrol zotavovacích akcí a závady byly zjištěny při 17 
kontrolách. Jednalo se o závady v zásobování pitnou vodou (13 závad), o nedostatky ve zdravotní 
dokumentaci dětí a fyzických osob činných při zotavovací akci (3 závady) a o porušení povinnosti ve 
zdravotním zabezpečení akce (1 závada). V rámci jiných podobných akcí bylo provedeno 10 kontrol a 
závady byly zjištěny u dvou akcí tohoto typu. Jednalo se o závadu ve zdravotní dokumentaci fyzických 
osob činných při akci a o porušení povinností při zajištění podmínek pro konání akce tohoto typu. Závady 



byly vždy s provozovateli projednány a zpravidla došlo i k okamžité nápravě (Tabulka č. 14 Přehled 
případů nedodržení požadavků právních předpisů v zařízeních školního stravování a stravování dětí 
v roce 2018). 

Tabulka č. 13: Zařízení školního stravování a stravování dětí – rok 2018 

Typy zařízení 

 
Počet objektů Počet kontrol 

Počet kontrol se 
zjištěnými 
závadami 

Školní jídelny (kuchyně) 889 388 67 

Školní jídelny – vyvařovny 6 3 0 

Školní jídelny – výdejny 511 207 18 

Ostatní stravovací služby 182 107 30 

Stravování na zotavovacích akcích 10 13 1 

Školní kantýny, bufety 82 25 5 

CELKEM 1 680 743 121 

V souvislosti s konáním zotavovacích akcí, jiných podobných akcí pro děti a škol v přírodě bylo podáno 
a řešeno také 6 podnětů, z nichž 1 byl vyhodnocen jako oprávněný, 1 částečně oprávněný a 2 jako 
neoprávněný. Další 2 podněty nebylo možné objektivně posoudit, neboť v době podání podnětu byly 
akce již ukončeny (Tabulka č. 15 Zotavovací akce, jiné podobné akce a školy v přírodě v r. 2018). 

Z epidemiologického hlediska lze vyhodnotit průběh letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 
2018 za mimořádně klidný. Ve sledovaném období byl evidován pouze 1 epidemický výskyt 
infekčního onemocnění, a to v rámci územního pracoviště Mladá Boleslav. V průběhu konání zotavovací 
akce onemocnělo celkem 25 osob (22 dětí a 3 instruktoři) z celkového počtu 130 exponovaných osob 
akutní gastroenteritidou, bez prokázání původce. Diagnóza byla stanovena na základě klinického 
průběhu onemocnění, časové posloupnosti a epidemiologické souvislosti. Průběh onemocnění byl lehký, 
nikdo nebyl hospitalizován. Jako riziková z hlediska přenosu infekce byla shledána kumulace ošetřovny, 
izolace a ubytování zdravotníků v jedné chatce s jedním záchodem a umývadlem, a dále nevhodné 
zacházení s kontaminovaným prádlem z izolace. Za zjištěné nedostatky byla provozovateli akce uložena 
sankce. V souvislosti s šetřením infekčního onemocnění byla přijata příslušná protiepidemická opatření. 

3) Kontroly v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
Kontroly byly zaměřeny na plnění hygienických požadavků upravených prováděcími právními předpisy, 
a to především na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické 
podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem. Z celkového počtu 797 kontrol 
realizovaných v zařízeních tohoto typu bylo zjištěno porušení hygienických požadavků u 112 kontrol 
(Tabulka č. 16: Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – rok 2018 a Tabulka č. 14 Přehled 
nejčastěji zjišťovaných případů nedodržení požadavků právních předpisů v zařízeních pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých v roce 2018). 
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Tabulka č. 15: Přehled případů nedodržení požadavků právních předpisů v zařízeních školního 
stravování a stravování dětí v roce 2018 

Typy nedodržení 
Počet kontrol, u kterých zjištěno 

nedodržení 

Požadavky na hygienu provozu 
 

57 

Obecné požadavky na potravinářské provozy, zvláštní 
požadavky na prostory pro manipulaci s potravinami 

46 

Dodržování postupů na zásadách HACCP 32 

Příjem a skladovací podmínky 
 

22 

Uvádění pokrmů do oběhu, přeprava, rozvoz 21 

Manipulace s odpady 18 

Osobní hygiena osob činných ve stravovacích službách 17 

Datum použitelnosti 16 

Požadavky na stav, konstrukci a instalaci zařízení ve 
styku s potravinami 15 

Zavedení stálých postupů na zásadách HACCP  12 

Křížení činností 10 

Označování pokrmů 8 

Tabulka č. 16: Zotavovací akce, jiné podobné akce a školy v přírodě v r. 2018 

Typ akce pro děti Počet ohlášených akcí Počet kontrol 
Počet kontrol se 

zjištěnými závadami 

Zotavovací akce včetně 
výchovně rekreačních táborů 246/367 141 17 

Jiné podobné akce 38/63 10 2 

Školy v přírodě 133 17 0 

4) Epidemické výskyty infekčních onemocnění 
V roce 2018 byl epidemický výskyt infekčního onemocnění řešen v rámci územního pracoviště Kutná 
Hora a Praha-východ. V obou případech se jednalo o výskyt infekčního onemocnění u dětí předškolního 
věku docházejících do mateřské školy. 
V jednom případě šlo o alimentární onemocnění 8 dětí a 1 zaměstnanec (pracovník školní jídelny-
výdejny při MŠ) z celkového počtu 21 exponovaných dětí a 3 zaměstnanců mateřské školy. U 2 dětí a 
pracovnice výdejny byla potvrzena v odebraných biologických vzorcích salmonella. Průběh onemocnění 
byl bez komplikací, nikdo nebyl hospitalizován. Byla nařízena protiepidemická opatření včetně ohniskové 
dezinfekce v prostorách MŠ i ve školní jídelně-výdejně při MŠ. V prostorách školní jídelny-výdejny při 
MŠ a také v prostorách vyvařující školní jídelny, která připravovala pokrmy pro předmětnou MŠ, byly 
provedeny kontrolní stěry z prostředí s negativním výsledkem.  
Ve druhém případě šlo o akutní gastroenteritidu u dětí ze 4 mateřských škol (3 MŠ v rámci územního 
pracoviště Praha-východ a 1 MŠ z Prahy). Při řešení této epidemie KHS postupovala v součinnosti 
s HSHMP, na jejímž území se nacházela jednak jedna z postižených MŠ, jednak vývařovna, kde byly 



pokrmy pro předmětné MŠ připravovány. Z celkového počtu169 exponovaných osob (140 dětí, 13 
zaměstnanců MŠ a 4 zaměstnanci vývařovny) postupně onemocnělo 58 osob, z tohoto 41 dětí. Původcem 
nákazy byly noroviry. Byly prokázány na základě laboratorní analýzy v odebraných vzorcích 
biologického materiálu u 4 nemocných zaměstnanců vývařovny. Průběh onemocnění byl lehký, nikdo 
nebyl hospitalizován. Byla nařízena protiepidemická opatření včetně ohniskové dezinfekce v prostorách 
MŠ i ve vývařovně (ze strany KHS a HSHMP). 

5) Rozhodnutí, opatření, usnesení 

V rámci výkonu SZD bylo pracovníky odboru HDM vydáno 54 rozhodnutí nebo opatření dle zákona.  
Celkem bylo vydáno 41 trvalých nebo časově omezených výjimek z hygienických požadavků dle § 14 
zákona, a to 26 výjimek pro MŠ, 13 výjimek pro ZŠ, SŠ nebo ZUŠ a 2 výjimky pro jiné typy zařízení.  
Dle § 4 odst. 3 zákona byla dále vydána 4 rozhodnutí – schválení provozního řádu studny a 
odběrových míst a dle § 84 odst. 1 zákona pak bylo vydáno 9 rozhodnutí: 1x nařízení provedení 
sanitace, 1x zákaz užívání nejakostní pitné vody, 1x zákaz užívání venkovní hrací plochy 
s pískovištěm, 6x vyřazení potravin. 
Dále bylo vydáno 8 usnesení o odložení věci (přestupku), a to v případech, kdy správní orgán ve 
stanovené lhůtě nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení vůči určité osobě. 

6) Vzorky a měření: 
V rámci výkonu SZD bylo v průběhu roku 2018 odebráno k laboratorní analýze celkem 72 vzorků. 
Jednalo se o 40 vzorků pitné studené vody z individuálních zdrojů zásobujících zotavovací akce (26 
vzorků) a školy, školská zařízení a zařízení školního stravování (celkem 14 vzorků) pitnou vodou, dále se 
jednalo o 9 vzorků teplé vody odebraných v  domovech mládeže a internátech (8 vzorků) nebo 
v dětském domově (1 vzorek), o 13 vzorků písku odebraných v pískovištích venkovních hracích ploch 
pro děti a dále o 10 stěrů z prostředí odebraných v zařízeních školního stravování v souvislosti 
s šetřením epidemií. 
Z celkového počtu 40 odebraných vzorků pitné vody bylo 18 vyhodnoceno jako vzorky nevyhovující 10 
vzorků po stránce mikrobiologické, 7 po stránce mikrobiologické i chemické a 1 vzorek po stránce 
chemické. Z celkového počtu 9 odebraných vzorků teplé vody nevyhovělo 6 vzorků v mikrobiologických 
ukazatelích. Z celkového počtu 13 odebraných vzorků písku pouze 1 vzorek nevyhověl hygienickým 
limitům, a to po stránce mikrobiologické. Všech 10 odebraných vzorků stěrů z prostředí bylo 
vyhodnoceno jako vyhovující.  
V souvislosti s realizovanými odběry vzorků byla v průběhu 2. pololetí 2018 ve 4 případech uložena 
náhrada nákladů za nevyhovující vzorky, a to v celkové výši 11 835 Kč. 

3.5.4 Řešené podněty a oznámení 
V roce 2018 řešil odbor HDM celkem 38 podnětů.   
V rámci školního stravování a stravování dětí to bylo celkem 8 podnětů, z nichž 1 podnět byl 
s ohledem na rozdělení kompetencí z části postoupen k řešení i České školní inspekci. Z 8 řešených 
podnětů byly 3 vyhodnoceny jako podněty neoprávněné, 3 jako částečně oprávněné a 2 podněty 
nebylo možné zpětně objektivně posoudit. 
Ve školách a školských zařízení bylo šetřeno celkem 20 podnětů. Z tohoto počtu podnětů byl 1 podnět 
vyhodnocen jako oprávněný, 2 jako částečně oprávněné, 15 podnětů bylo neoprávněných a 2 podněty 
nebylo možné zpětně objektivně posoudit. 
Mimo výše uvedené oblasti bylo dále řešeno 10 podnětů. Z tohoto počtu byly 3 podněty oprávněné 
(2x provozovna péče o děti, 1x jiná podobná akce pro děti), 1 částečně oprávněný, 4 neoprávněné a 2 
podněty nebylo možné zpětně objektivně posoudit. 
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Tabulka č. 17: Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – rok 2018 

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 

1 789 
921 
615 
158 

 
95 

473 
271 
149 
37 
 

16 

96 
46 
34 
13 
 

3 
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 
celkem 

Domy dětí a mládeže, stanice zájmových 
činností 

Školní družiny, školní kluby 

670 
 

65 
605 

147 
 

12 
135 

6 
 

1 
5 

Školská účelová zařízení (Střediska 
praktického vyučování, školní hospodářství) 

101 33 2 

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

57 17 6 

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

28 8 0 

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

2 0 0 

Zvláštní dětská zdravotnická zařízení  6 0 0 

Živnosti 48 15 0 
Dětské skupiny 95 78 11 
Venkovní hrací plochy s provozovatelem 167 26 1 

CELKEM 2 963 797 122 

3.5.5 Přestupky  
V roce 2018 bylo v rámci výkonu SZD uloženo pracovníky odboru HDM celkem 188 pokut v celkové 
výši 349 900 Kč. Za zjištěné nedostatky bylo dále uloženo 73 napomenutí dle zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
Za porušení hygienických požadavků v rámci stravovacích služeb bylo uloženo právnickým osobám a 
podnikajícím fyzickým osobám celkem 93 pokut ve výši 249 500 Kč a dále 41 pokut fyzickým osobám 
vykonávajícím činnosti epidemiologicky závažné v celkové výši 21 900 Kč. S přihlédnutím 
k charakteru a závažnosti zjištěných závad bylo dále uloženo 27 správních trestů napomenutí. 
Za porušení hygienických požadavků v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých bylo uloženo celkem 48 sankcí ve výši 66 000 Kč a 38 napomenutí. 
Za porušení hygienických požadavků v rámci zotavovacích akcí pro děti bylo provozovatelům těchto 
akcí uloženo celkem 6 pokut ve výši 12 500 Kč a 8 napomenutí. 



Tabulka č. 18: Přehled nejčastěji zjišťovaných případů nedodržení požadavků právních předpisů 
v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v roce 2018 

Typy nedodržení Počet kontrol, u kterých zjištěno 
nedodržení 

Kontrola požadavků na šatny, hygienická zařízení a jejich 
vybavení. 

64 

Kontrola úklidu 22 

Kontrola stavu lehátek a lůžkovin v předškolních zařízeních 18 

Očkování 
 

15 

Kontrola počítačových učeben 15 

Osvětlení 13 

Kontrola charakteru, čistitelnosti a vhodné světlosti podlahy 13 

Manipulace s lůžkovinami 13 
Jiné 9 

Vybavení a provoz tělocvičen 7 

3.5.6 Specifické činnosti odboru 
V roce 2018 nebyl pracovníky odboru HDM řešen žádný hlavní úkol. Hlavní úkol vyhlášený pro školní 
rok 2017/2018 pod názvem „Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů, ve 
vybraných provozovnách školního stravování ve školním roce 2017/2018“, byl v rámci Středočeského 
kraje realizován již říjnu a listopadu 2017. Tento úkol byl zaměřen na odběr vzorků pokrmů ve vybraných 
provozovnách školního stravování s nejlépe hodnocenými jídelníčky, a to za účelem srovnání obsahu 
vybraných nutrientů, obsažených ve standardní porci oběda žáka 1. st. ZŠ (věk 7 – 10 let), s nutričním 
doporučením. Cílem úkolu bylo stanovit rozsah reálného plnění doporučených denních dávek živin 
prostřednictvím školních obědů a také srovnat výsledky s předchozí studií z roku 2015/2016, která 
ukázala na některé nedostatky v naplňování nutričních doporučení reprezentovaných zastoupením 
jednotlivých živin v obědech určených dětem 1. stupně ZŠ.  
Do studie bylo zařazeno celkem 28 vybraných školních jídelen v rámci ČR. Výběr školních jídelen nebyl 
náhodný, ale dle shody s Nutričním doporučením MZ ČR ke spotřebnímu koši a současně s plněním tzv. 
Spotřebního koše. Do studie byly za každý kraj vybrány 2 školní jídelny s nejvyšší shodou se zmíněnými 
dvěma kritérii (výborné hodnocení jídelníčků a co nejlepší hodnocení spotřebního koše). Ve 
Středočeském kraji byl úkol realizován v rámci územního pracoviště Kutná Hora a územního pracoviště 
Benešov. Analýzu provedla laboratoř Státního zdravotního ústavu Praha – Centra zdraví, výživy a 
potravin v Brně. Výsledky této celostátní studie byly zveřejněny na stránkách Státního zdravotního ústavu 
v Praze.  

3.5.7 Další činnosti odboru  
Sledování nutričních ukazatelů školního stravování:   
Sledování nutričních ukazatelů ve vybraných provozovnách školního stravování dle metodiky 
Ministerstva zdravotnictví „Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši“, bylo v roce 2018 odborem 
HDM realizováno v rámci celostátní priority kontrolního plánu.  

Dle stanoveného kontrolního plánu pro rok 2018 mělo být, s ohledem na počet zaměstnanců odboru 
HDM, vyhodnoceno celkem 75 jídelníčků. V rámci sledovaného období bylo pracovníky odboru HDM 
KHS vyhodnoceno celkem 104 jídelních lístků, a to: 

• 45 jídelníčků ze školních jídelen při mateřských školách, 
• 29 jídelníčků ze školních jídelen při základních školách,  
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• 24 jídelníčků ze školních jídelen při základních a mateřských školách,  
• 1 jídelníček ze školní jídelny při střední škole a 
• 5 jídelníčků ze samostatných školních jídelen. 

V rámci celkového hodnocení jídelníčků bylo: 

• 29 jídelníčků výborných (13 pro MŠ, 8 pro MŠ/ZŠ, 7 pro ZŠ a 1 samostatná ŠJ),  
• 42 jídelníčků velmi dobrých (14 pro MŠ, 14 pro MŠ/ZŠ, 12 pro ZŠ, 1 pro SŠ a 1 samostatná ŠJ),  
• 28 jídelníčků dobrých (17 pro MŠ, 3 pro MŠ/ZŠ, 5 pro ZŠ a 3 samostatné ŠJ) a  
• 5 jídelníčků mělo nízkou úroveň (1 pro MŠ, 1 pro MŠ/ZŠ a 3 pro ZŠ).  
• žádný z jídelníčků nebyl vyhodnocen celkově jako nevyhovující. 

V rámci samostatného hodnocení obědů bylo: 

• 34 jídelníčků výborných (16 pro MŠ, 10 pro MŠ/ZŠ, 7 pro ZŠ a 1 samostatná ŠJ),  
• 48 jídelníčků velmi dobrých (21 pro MŠ, 11 pro MŠ/ZŠ, 14 pro ZŠ, 1 pro SŠ a 1 samostatná ŠJ),  
• 18 dobrých (7 pro MŠ, 3 pro MŠ/ZŠ, 5 pro ZŠ a 3 samostatné ŠJ) a  
• 4 jídelníčky měly nízkou úroveň (1 pro MŠ a 3 pro ZŠ). 

V rámci samostatného hodnocení svačiny, a to u 71 jídelníčků ze školních jídelen při MŠ a z části ze 
školních jídelen při MŠ/ZŠ a samostatných školních jídelen, bylo: 

• 16 jídelníčků výborných (12 pro MŠ a 4 pro MŠ/ZŠ), 
• 12 velmi dobrých (4 pro MŠ a 8 pro MŠ/ZŠ), 
• 15 dobrých (10 pro MŠ, 4 pro MŠ/ZŠ a 1 samostatná školní jídelna), 
• 14 jídelníčků mělo nízkou úroveň (9 pro MŠ, 4 pro MŠ/ZŠ a 1 samostatná školní jídelna) a  

14 jídelníčků bylo klasifikováno jako nevyhovující (10 pro MŠ, 3 pro MŠ/ZŠ a 1 samostatná školní 
jídelna). 

Z provedeného hodnocení jídelníčků jednoznačně vyplývá, že nedostatky byly shledávány především při 
individuálním hodnocení svačin, kde bylo více jak 39 % posuzovaných jídelníčků vyhodnoceno jako 
jídelníčky s nízkou úrovní až nevyhovující. V rámci celkového hodnocení jídelníčků však bylo naopak 
více jak 68 % jídelníčků vyhodnoceno jako výborných nebo velmi dobrých 

Realizace projektů SZÚ – „Zdravá školní jídelna“: 

Odbor HDM KHS Stč. kraje se již pátým rokem aktivně zapojuje do projektu Státního zdravotního ústavu 
v Praze -  „Zdravá školní jídelna“. V současné době je z celkového počtu 20 zaměstnanců odboru HDM 
do projektu aktivně zapojeno 9 zaměstnanců z 6 územních pracovišť, kteří plní funkci lektorů a 
koordinátorů. O účast v programu projevilo ve Středočeském kraji k 31.12.2018 zájem celkem 41 zařízení 
školního stravování, z nichž 14 již obdrželo certifikát Zdravé školní jídelny. V posledních 2 letech je 
počet zařízení zapojených do tohoto projektu stagnující. 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona 106“) 

Odbor HDM v průběhu roku 2018 obdržel 2 žádosti o informaci dle zákona 106. Žádostem o informaci 
bylo vyhověno a v zákonném termínu žadatel obdržel požadované informace. 

Vzdělávání, podpora zdraví, komunikace s médii 

Zaměstnanci odboru HDM měli v roce 2018, stejně jako v minulých letech, možnost se zúčastnit řady 
vzdělávacích akcí. Kromě pravidelných odborných seminářů odboru HDM pořádaných v sídle KHS, se 
i v roce 2018 uskutečnil formou workshopu společný seminář zaměstnanců odboru HDM a odboru HV, 
zaměřený na sjednocení postupu v rámci SZD. V roce 2018 se také opět uskutečnil dvoudenní odborný 
seminář odboru HDM ve školícím zařízení NKÚ v Přestavlkách u Slap, a to za účasti řady odborných 
externích přednášejících. Zaměstnanci odboru HDM se zúčastnili i dalších školících a vzdělávacích akcí 
pořádaných pro své zaměstnance KHS. Jednalo se například o školení z oblasti kybernetické bezpečnosti 
nebo úpravy písemností. 



Z dalších školících akcí, kterých se v roce 2018 zúčastnili vybraní zaměstnanci odboru je možno uvést 
vzdělávací akce pořádané SZÚ v Praze, jako například: Konzultační den HDM, školení k problematice 
projektu Zdravá školní jídelna, konference „Saturace obyvatel jódem“, seminář na téma „Balení potravin 
a materiály pro styk s potravinami“, nebo vzdělávací akce pořádané ILF Praha „Aktuality a kazuistiky 
v hygienických oborech“. Celkem 16 zaměstnanců odboru HDM se v roce 2018 zúčastnilo 3 inovačních 
kurzů v Brně pořádaných NZO NCO Brno. Z dalších významných vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnili zaměstnanci odboru HDM, je možné zmínit například konferenci „Chodovoplánské dny 
hygieny dětí a mladistvých“ v Chodové Plané, konferenci „Výživa a zdraví 2018“ v Teplicích, konferenci 
„Zdraví a životní prostředí“, která se uskutečnila na SZÚ v Praze, „Konferenci o školním stravování“ 
v Pardubicích, konferenci „Hodnocení nutričních vlastností potravin a jejich vliv na jakost“ pořádanou 
v Plzni, dále konferenci pořádanou MZe „Mezinárodní konference k novým potravinám“ nebo konferenci 
pořádanou VFÚ Brno „XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny“. 
Zaměstnanci odboru HDM se každoročně zúčastňují školících akcí také jako lektoři a školitelé. V roce 
2018 zajišťovali například školení hygienického minima pro pracovníky školních jídelen, kdy v rámci 
14 školících akcí pořádaných v rámci 10 územních pracovišť pod vedením 8 školitelů z řad pracovníků 
KHS bylo proškoleno 1 460 osob. Zaměstnanci odboru HDM dále zajišťovali školení pro žáky středních 
škol v problematice hygienického minima, školení pracovníků školních jídelen k projektu Zdravá školní 
jídelna, školení pro zřizovatele dětských skupin nebo školení pro ředitele mateřských škol k problematice 
vyhlášky 410/2005 Sb. Ve spolupráci s ČČK se zaměstnanci odboru HDM podíleli také na školení 
zdravotníků a fyzických osob činných při zotavovacích akcích. V rámci této problematiky se uskutečnilo 
5 školení a bylo proškoleno 110 osob. 
Jako součást výkonu SZD je průběžně realizována také konzultační a edukační činnost, na které se 
podílejí všichni pracovníci odboru. Odborné konzultace jsou pravidelně poskytovány na základě žádostí 
zejména v rámci preventivního hygienického dozoru. 
V rámci projektů podpory zdraví se vybraní zaměstnanci odboru HDM pravidelně zúčastňují těchto 
akcí: projekt „Hrou proti AIDS“ organizovaný již opakovaně v Kolíně, Mělníku a Neratovicích. V roce 
2018 byl projekt nově organizován pod záštitou KHS také v Kutné Hoře a jeho realizace je připravována 
také v Mladé Boleslavi. Zaměstnanci odboru HDM se dále aktivně zúčastnili realizace projektů „Den 
záchranářů“ a „Květinový den“ organizovaných již tradičně v Kolíně.    
Odbor HDM prostřednictvím svých odborných zaměstnanců pravidelně komunikuje s médii, a to 
výhradně ve spolupráci s tiskovou mluvčí KHS. Největší mediální zájem je každoročně věnován – jak ze 
strany televizí nebo rádií, tak ze strany různých regionálních deníků nebo webových zpravodajství – letní 
dětské rekreaci. 

4 KHS – ODBOR SPRÁVNÍ 

4.1 POPIS ČINNOSTI SPRÁVNÍHO ODBORU 
Pro zajištění kvalitního výkonu státní správy a všech činností souvisejících s personální agendou, včetně 
zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným prvkem v rámci řídicího systému, plní správní odbor 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 podkladů z 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 rozhodnutím KHS; opatřuje 
podklady, provádí případná došetření a připravuje řediteli KHS návrhy na další postup v souladu se 
správním řádem; 

• vyřizuje žádosti povinných (daňových subjektů) o posečkání (odložení splatnosti, rozložení úhrady 
na splátky), pokud jde o peněžitá plnění uložená pravomocnými rozhodnutími KHS; 



 

 59 

• provádí kontrolu protokolů o kontrole a rozhodnutí vydaných v příkazním řízení, platnost použitých 
předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení; 

• vede evidenci stížností podle § 175 správního řádu a podílí se na jejich šetření a připravuje jejich 
vyřízení řediteli KHS; 

• podílí se na vyřizování podnětů k zahájení správního řízení z moci úřední dle § 42 správního řádu; 
• v souladu s příslušným vnitřním předpisem plní úkoly na úseku poskytování informací podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím;  
• vede registr smluv uzavíraných KHS, zajišťuje jejich publikování postupem podle zákona 

č. 340/2015 Sb.; 
• poskytuje právní pomoc zaměstnancům KHS v souvislosti s plněním jejich pracovních (služebních) 

úkolů; 
• podílí se na přípravě vnitřních (služebních) předpisů KHS a garantuje správnost základních 

dokumentů včetně kolektivní smlouvy (dohody) po právní stránce; 
• provádí vnitřní kontrolní činnost nad zákonností výkonu státní správy na úseku ochrany veřejného 

zdraví zaměstnanci sekce ochrany a podpory veřejného zdraví; 
• připravuje pro služební orgán podklady pro zajišťování organizačních věcí služby, správu služebních 

vztahů a odměňování státních zaměstnanců zařazených v KHS;  
• zajišťuje výkon personálních činností souvisejících s pracovněprávními vztahy ostatních 

zaměstnanců KHS; 
• ve spolupráci s  představenými zajišťuje agendu 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 informací v řídící 
činnosti KHS, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování písemností a zajištění veškerých 
písemností trvalé dokumentární hodnoty v předarchivní úschově KHS. Za tím účelem zajišťuje 
svými zaměstnanci: 

a) chod podatelny a výpravny v sídle a na vybraných územních pracovištích;  
b) 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 VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST 
Kompetence správního odboru v oblasti provádění vnitřní kontroly stanoví platný Organizační řád KHS. 
Platné právní a vybrané vnitřní (služební) 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 odboru správního je v jednotlivých 
kalendářních rocích prováděna podle ředitelem schváleného plánu vnitřní kontrolní činnosti. Vedle toho 
jsou konány i mimořádné kontrolní akce dle aktuálních podnětů.  

Ředitel správního odboru se v průběhu roku 2018 v souladu s plánem vnitřní kontrolní činnosti 
pravidelně zúčastňoval výkonu metodické kontrolní činnosti na vybraných (územních) pracovištích v 
úseku odborných činností spolu s řediteli jednotlivých odborů. Poskytnutá součinnost spočívala 
především v namátkové kontrole dodržování požadavků zejména procesně-právních předpisů (výkon 
SZD, vydávání stanovisek dotčeného orgánu, vedení správních spisů, dodržování lhůt, projednávání 
přestupků), 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 ředitelce KHS.  

KHS nebyla v roce 2018 objektem zájmu externích kontrolních orgánů na úseku působnosti věcně 
zajišťované odborem správním. KHS nepřijala v roce 2018 podněty k provedení žádných mimořádných 
kontrolních akcí ani takové kontroly neprovedla z vlastního podnětu. 



4.3 STÍŽNOSTI DLE § 175 ZÁKONA Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD 
KHS přijala v roce 2018 celkem 3 stížnosti 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 státního 
zdravotního dozoru nad hlukem z provozu průmyslového závodu, nad poskytováním ubytovacích služeb 
v nevyhovujících podmínkách a v souvislosti s šetřením podmínek vzniku onemocnění pro účely 
posuzování nemoci z povolání. Všechny stížnosti byly ředitelkou vyhodnoceny jako nedůvodné. 

4.4 PODÁNÍ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV  
V roce 2018 se počet případů, v nichž se ombudsman rozhodl zahájit šetření postupu KHS, omezil na 2 
nové kauzy – obě se týkaly oboru hygieny práce (šetření faktorů pracovního prostředí a ověřování 
podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání). V jednom případě nebyla KHS 
přímo předmětem šetření veřejného ochránce práv, ale byla požádána o součinnost při shromažďování 
podkladů pro posouzení problematického provozu střelnice. 

5 KHS - ODBOR EKONOMICKO – PROVOZNÍ 

5.1 POPIS ČINNOSTI ODBORU EKONOMICKO-PROVOZNÍHO 
Odbor ekonomicko - provozní KHS je členěn na oddělení ekonomické a oddělení provozně - organizační. 

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 řádnou inventarizaci majetku 
• 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, spolupodílí se na jeho řádné 

inventarizaci, zabezpečení 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 31.12.2018 
Příjmy KHS  
Celková výše rozpočtovaných příjmů pro rok 2018 činila pro KHS 620 000 Kč. Tento rozpočet byl za 
rok 2018 překročen o 515 391,05 Kč na 155,06 %. Skutečnost za sledované období byla 1 135 391,05 Kč. 

Tabulka č. 19: Rozpočtované příjmy KHS pro rok 2018 

 
 Zdroj: EIS JASU společnosti MÚZO 

Na položku 1361 Správní poplatky byly účtovány správní poplatky, které KHS vybírá dle § 6 odst. 8 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 bylo vybráno 
1.000 Kč platbou na účet. Nejsou zde zahrnuty správní poplatky hrazené kolky.  
V oblasti nedaňových příjmů za rok 2018 bylo na položku 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 
a jejich částí uhrazeno 461 057,76 Kč, za pronájem části nemovitostí na ÚP Mělník, Kutná Hora. 

Položka 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů: 
Příjmy KHS za vydaná rozhodnutí     20 000 Kč 
Příjmy SR přes Celní úřad (dále i „CÚ“)   201 500 Kč (pokutové bloky na místě nezaplacené) 
Odvedeno CÚ   201 500 Kč  
Zbývá k odvodu CÚ             0 Kč 

Položka 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
Příjmy KHS za vydaná rozhodnutí    402 800 Kč 
Příjmy SR přes CÚ 1 575 000 Kč (pokutové bloky na místě nezaplacené) 
Odvedeno CÚ 1 575 000 Kč 
Zbývá k odvodu CÚ              0 Kč 

Za rok 2018 bylo na podseskupení položek 221 Přijaté sankční platby vybráno celkově 2 199 300 Kč, 
z toho příjmy KHS činí 422 800 Kč a 1 776 500 Kč jsou vybrané platby pro příjem státního rozpočtu 
(dále jen „SR“) přes CÚ, kdy celá tato částka byla odvedena Celnímu úřadu. 
Za pokutové bloky hrazené v hotovosti bylo za období roku 2018 vybráno 1 099 800 Kč. Tato částka 
byla odvedena Celnímu úřadu. 
Celkem za rok 2018 bylo uloženo zaměstnanci KHS sankčních plateb v částce 3 299 100 Kč, z toho 
vedeno jako příjem KHS 422 800 Kč a jako příjem CÚ 2 876 300 Kč 
Předpis neuhrazených pohledávek za pokuty udělené ve správním řízení činí 17 000 Kč. K těmto 
pokutám byly přiřazeny náklady správního řízení ve výši 2 000 Kč. Celková výše neuhrazených 
pohledávek tak činí 19 000 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 sledované období zde činila 214 147,29 Kč. Náhrady nákladů SZD z toho činí 73 439 Kč. 
Na seskupení položky 311 Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného majetku byly proúčtovány 
příjmy za prodej pozemku v KÚ Praha 9 – Prosek a prodej vyřazených osobních automobilů. 
Na položce 4132 Převody z ostatních vlastních fondů v oblasti přijatých transferů, kam byly 
počátkem roku převedeny z účtu cizích prostředků zbylé mzdové prostředky z roku 2017, je 36 386 Kč.  

Výdaje KHS 



Schválený rozpočet na celkové běžné výdaje roku 2018 byl stanoven ve výši 170 631 438 Kč. 
V průběhu prvního čtvrtletí došlo k jeho navýšení o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (dále 
jen „NNV“) z roku 2017 ve výši 6 235 147 Kč. Konečný rozpočet k 31.12.2018 činí 176 866 585 Kč. 
Výdaje na kapitálové položky nebyly v roce 2018 rozpočtovány. Do NNV na seskupení položek 
61 Investiční nákupy a související výdaje byla však zapojena částka 3 155 688 Kč, která představuje 
nevyčerpané prostředky z investičních akcí roku 2017 a která byla generována převodem provozních 
prostředků na investice v tomto roce. 
Kapitálové výdaje 
Jedná se o investiční akce identifikační číslo (dále i „id. č.“) 135V065001723 „KHS Středočeského 
kraje - obnova vozového parku I - 2017“, id. č. 135V065001724 „KHS Středočeského kraje - obnova 
vozového parku II - 2017“, id. č. 135V061001706 „KHS Středočeského kraje – obnova infrastruktury IT“ 
a id. č. 135V065001722 „KHS Středočeského kraje – klimatizační jednotky – ÚP Mělník a Beroun“. 

Tabulka č. 20: Kapitálové výdaje 2018 - investiční akce KHS 
ID Akce Název Rozpočet Realizace Rozdíl
135V065001722 Klimatizace BE,ME 460 000 303 952 -156 048
135V061001706 Obnova IT struktury 1 200 000 1 072 049 -127 951
135V061001723 Obnova vozozového parku I 950 000 734 315 -215 685
135V061001724 Obnova vozozového parku II 420 000 381 643 -38 357
Celkem 3 030 000 2 491 959 -538 041  

 Zdroj: Zdroj: EIS JASU společnosti MÚZO 
Dne 19.06.2018 KHS předložila MZ ČR požadavek na čerpání investičních prostředků ve výši 
538 041 Kč na IT Disková pole k zálohování a archivaci dat a infrastruktury IT jako celku. Financování 
této akce bylo navrženo z nedočerpaných prostředků na investiční akce. K 31.12.2018 nebylo o realizaci 
rozhodnuto i když mailem jsme dne 07.12.2018 obdrželi informaci MZ o založení A-hlavičky a následné 
realizaci ROP. 
Dne 07.08.2018 KHS požádala Ministerstvo zdravotnictví o další možnost převodu provozních 
prostředků ve výši 915 000 Kč na investice a předložila návrh investičního záměru na pořízení dalších 
3 osobních automobilů nižší třídy. Převod prostředků byl odsouhlasen a realizován. Vlastní rozhodnutí 
o realizaci akce však nebylo k 31.12.2018 vydáno. 
V rámci NNV z roku 2017 ve výši 3 155 688 Kč byla i částka 125 687 Kč jako nedočerpaná investice 
z minulých let na pořízení osobních vozidel v rámci centrálního nákupu MZ a tato byla z rozpočtu KHS 
v září 2018 odčerpána. 
Běžné výdaje 
Čerpání celkových výdajů na seskupení položek 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou 
práci a pojistné za rok 2018 dosáhlo částky 134 371 974 Kč. Rozpočet nebyl dočerpán o částku 
2 817 989 Kč na 97,9 %. 
NNV z roku 2017 na platových položkách ve výši 1 795 584 Kč byly vyčerpány v plné výši. 

Tabulka č. 20: Běžné výdaje 2018 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 
investiční akce 

 
 Zdroj: EIS JASU společnosti MÚZO 

Čerpání celkových výdajů na seskupení položek 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje bylo 
za 3. čtvrtletí 2018 ve výši 17 059 775, tj. 46,20 %. 
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Na podseskupení položek 513 Nákup materiálu bylo v roce 2018 na rozpočet včetně NNV ve výši 
5 936 119 Kč čerpáno 5 083 430 Kč, tj. nedočerpáno 852 689 Kč na 85,6 %. Z toho největší nedočerpání 
ve výši 472 583 Kč je na položce 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, kdy dodávka notebooků 
byla realizována až v lednu 2019 a projeví se tedy v čerpání za rok 2019. 

Tabulka č. 21: Běžné výdaje 2018 – Neinvestiční nákupy a související výdaje 

 
 Zdroj: EIS JASU společnosti MÚZO 

Na podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie bylo v roce 2018 na rozpočet včetně NNV 
ve výši 4 083 129 Kč čerpáno 2 423 961 Kč, což je 59,4 % rozpočtu.  

Tabulka č. 22: Běžné výdaje 2018 – Nákup vody, paliv a energie 

 
 Zdroj: EIS JASU společnosti MÚZO 

Na podseskupení položek 516 Nákup služeb byl rozpočet čerpán na 71,0 % a včetně NNV z roku 2017 
bylo nedočerpáno 5 485 300 Kč, z toho na položce 5169.1 služby Zdravotního ústavu 1 000 297 Kč za 
jím neuskutečněné výkony pro SZD. ZÚ se sídlem v Ústí n. L. nebylo realizováno 33 objednávek (1xEPI, 
1xHV a 30xHP), které přechází do roku 2019. 
Druhá největší nedočerpaná položka je za služby telekomunikací a radiokomunikací, což souvisí 
s nerealizovaným přechodem na kvalitativně vyšší úroveň propojení vzdáleného připojení mezi sídlem 
KHS a jednotlivými územními pracovišti. 
Z celkových NNV jako profilující – účel 123980014 ve výši 40 624,20 Kč byly zapojeny na položku 
5169 – Nákup ostatních služeb a jsou určeny na krytí výdajů spojených se zavedením a úpravou 
pomocného analytického přehledu.  

Tabulka č. 23: Běžné výdaje 2018 – Nákup služeb 

 
 Zdroj: EIS JASU společnosti MÚZO 



Na podseskupení položek 517 Ostatní nákupy byl rozpočet včetně NNV z roku 2017 ve výši 
6 752 764 Kč čerpán ve výši 5 003 853 Kč, což činí 74,1 %. 
Největší částka je na položce 5171 Opravy a udržování ve výši 1 143 678 Kč z důvodu nerealizace 
opravy zasedací místnosti v -2. PP a jejím přesunem do roku 2019. V roce 2018 chybělo pro zajištění 
realizace opravy souhlasné stanovisko Stavebního úřadu a Úřadu památkové péče. 
Nedočerpaná částka ve výši 442 682 Kč na položce 5172 Programové vybavení souvisí s nerealizací 
upgrade programů v návaznosti na přechod Exchange verze 2013 na Exchange 2019, který proběhne až 
v roce 2019. 

Tabulka č. 24: Běžné výdaje 2018 – Ostatní nákupy 

 
 Zdroj: EIS JASU společnosti MÚZO 

Služby Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí n. L. - položka 5169.1 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na státní zdravotní dozor a další činnosti byly plněny v souladu 
s § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 
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 11 776 Kč za 26 kusů odebraných vzorků. 

Tabulka č. 25: Čerpání služeb Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí n. L. ke dni 31. 12. 2018 

Název odboru KHS 
Schválený 
rozpočet 

na rok 2018 

Objednáno u ZÚ 
Provedeno a 

proúčtováno se ZÚ 
Nerealizováno ZÚ  
převod do r. 2019 

Kč % Kč % Kč % 

Protiepidemický 590  000,00 587 875,00 99,64 571 246,00 96,82 16 629,00 2,82 

Hygiena obecná a 
komunální 

3 470  000,00 3 460 382,00 99,72 3 460 382,00 99,72 0,00 0,00 

Hygiena práce 1 640 000,00 1 635 291,00 99,71  718 143,00 43,79 917 148,00 56,08 

Hygiena výživy  
a PBU 

870 000,00 836 180,00 96,11 835 176,00 96,00 1 004,00 0,12 

Hygiena dětí a 
mladistvých 

280 000,00 264 756,00 94,56 264 756,00 94,56 0,00 0,00 

CELKEM 6 850 000,00 6 631 815,00 98,25 6 221 928,00 92,18 934 781,00 13,77 

Mimo to zůstaly k 01.01.2018 objednané a neprovedené požadavky u ZÚ z roku 2017, v celkovém 
objemu 409 887 Kč, které ZÚ provedl v roce 2018 za stejných podmínek financování jako byly v roce 
2017. 
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5.3 TVORBA A ČERPÁNÍ FKSP 
Tvorba a čerpání FKSP 
Počáteční stav bankovního účtu FKSP k 01.01.2018  1 214 329,80 Kč 
Tvorba FKSP přídělem z mezd za rok 2018   2 003 112,34 Kč 
Příspěvek na stravování zaměstnanců KHS  - 1 032 680,00 Kč  
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců KHS -    426 800,00 Kč 
Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport zaměstnanců KHS -   505 253,73 Kč 
Čerpáno z FKSP celkem  -1 964 733,73 Kč 
Stav bankovního účtu FKSP k 31.12.2018   1 252 708,41 Kč 

5.4 INVESTIČNÍ ROZVOJ KHS, OBNOVA A ÚDRŽBA MAJETKU  
V průběhu celého roku 2018 byly realizovány práce na opravách budov a interiérů v rámci údržby, 
zhodnocení majetku státu, s nímž má KHS podle zákona č. 219/2000 Sb. právo hospodařit. 
Na územních pracovištích v Kladně a Rakovníku došlo k realizaci vnitřních úprav, čímž došlo k dalšímu 
zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců KHS. Dále byly územní pracoviště Mělník a Beroun 
vybaveny klimatizačními jednotkami. 
Investiční akce 
V roce 2018 byly v KHS realizovány v rámci investic dodávky 3 ks osobních automobilů. Jednalo se 
o vůz Škoda Octavia, Fabia a montážní vůz Ford Courier. 
Časově i finančně nejnáročnější však bylo v rámci zajištění potřebné stability IT struktury pořízení a 
implementace 2 ks switchů L2/L3, 2 ks UTM Firewallu a zálohovacího systému vše v hodnotě 
2 491 959 Kč.  
Rovněž byly zahájeny přípravné práce na pořízení dalších 3 ks osobních automobilů a Diskového pole 
pro IT, které však budou realizovány až v roce 2019. 

5.5 KONTROLNÍ SYSTÉM 
Kontrolní systém KHS se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
a vnitřním předpisem KHS č. 10/2009 „Vnitřní kontrolní systém Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje se sídlem v Praze dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole“.  
Na KHS se v roce 2018 neuskutečnila žádná externí finanční kontrola. 
V rámci vnitřního kontrolního systému funguje finanční kontrola v souladu s ustanoveními vnitřních a 
služebních předpisů 
• VP 01_13 postupy při kontrole a oběhu účetních dokladů; 
• SP 03_17 pravidla vzdělávání zaměstnanců KHS; 
• SP 11_18 oběh dokladů Zdravotního ústavu; 
• SP 26_18 plánování, schvalování a zúčtování služebních cest. 

Veškeré operace jsou podrobovány předběžné, průběžné a následné finanční kontrole. Je důsledně dbáno 
na dodržování zásady, že příkazce operace je jako fyzická osoba oddělen od správce rozpočtu a hlavního 
účetního ve smyslu § 25 a následujících zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění. 

5.6 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Systému informační a komunikační technologie KHS byla v roce 2018 věnována mimořádná pozornost. 
Vzhledem k potencionálním hrozbám a rizikům bezpečnosti samotného provozu síti byla postupně 
realizovaná potřebná architektura a stabilizace sítě v krátkodobém horizontu zpracovaná pracovníky IT 
již v roce 2017. 
V roce 2018 došlo k obnově koncových PC pro odbor EPI. Tím došlo k ukončení tohoto procesu u všech 
odborů sekce OPVZ, kdy všichni zaměstnanci jsou tak vybaveni notebooky s „dokovacími“ stanicemi pro 
práci u stolu v kanceláři i v terénu. 
Pro rok 2019 je plánováno provést potřebný upgrade Exchange serveru na verzi 2019 a s tím spojený 
upgrade OS serverů rovněž na verzi 2019.  



Z hlediska dlouhodobé potřeby se KHS nadále podílí spolu s pracovníky MZ ČR na přípravě projektu 
„Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“ pro celý resort Ministerstva zdravotnictví. 
Projekt v současné době je ve fázi schvalování s ohledem na skutečnost případné dotace z fondů EU. 
Realizace připadá v úvahu v letech 2019-2020.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
CÚ Celní úřad 
ČOI Česká obchodní inspekce 
DDD Dezinfekce, dezinsekce a deratizace 
EIA Posuzování vlivů na životní prostředí 
ES/EU Evropské společenství/Evropská unie 
EPI Protiepidemický odbor KHS 
HDM Hygiena dětí a mladistvých KHS 
HH ČR Hlavní hygienik ČR 
HOK Hygiena obecná a komunální KHS 
HP Hygiena práce KHS 
HR Hračky 
HVPBU Hygiena výživy a předmětů běžného užívání KHS 
HZS StčK Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  
IS ChLaP Informační systém chemických látek a směsí 
IS KaPr Informační systém kategorizace prací 
IS NRNP Informační systém Nároční registr nemocí z povolání 
IS PiVo Informační systém pitná voda 
KEK StčK Krajská epidemiologická komise Středočeského kraje 
KHS Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
KMOZKU Krizový management odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje 
KP Kosmetické prostředky 
KVS StčK Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 
KŠ KHS Krizový štáb KHS 
KÚ StčK Krajský úřad Středočeského kraje 
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR 
MŠ Mateřská škola 
NRL Národní referenční laboratoř 
NzP Nemoci z povolání 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OOVZ Orgán ochrany veřejného zdraví 
OPVZ Ochrana a podpory veřejného zdraví 
PKP KHS Plán krizové připravenosti KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze 
RASFF, RAPEX Systémy pro rychlou výměnu informací Evropských společenství  
SŠ Střední škola 
SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
SZD Státní zdravotní dozor 
SZÚ Státní zdravotní ústav Praha 
VNN Vysoce nakažlivé nemoci 
VPD Výrobky pro děti do 3 let věku 
VPSP Výrobky pro styk s potravinami 
ZŠ Základní škola 
ZÚ Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L. 
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