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1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR (KONTROLY)  

 

Odbor protiepidemický (EPI) 

 

Státní zdravotní dozor (SZD) byl zaměřen na priority kontrolního plánu pro rok 2017. 

Celostátními prioritami byly jednak kontroly zdravotnických zařízení – gynekologické 

ambulance, urologická oddělení lůžková, stomatologické ambulance, lůžková oddělení 

zdravotnických zařízení, jednak kontroly proočkovanosti – povinné očkování dětí, kontrola 

proočkovanosti BCG dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., u praktických lékařů pro děti a dorost 

a v kalmetizačních centrech, novorozeneckých odděleních a kontrola proočkovanosti proti 

chřipce v zařízeních sociálních služeb.  

K nejčastěji zjišťovaným závadám patřily nedostatky v provádění hygienicko-dezinfekčního 

režimu a používání jednorázových rukavic, nedostatečná kvalita úklidu, neprováděná aktualizace 

provozních řádů, nevhodná manipulace s odpadem a nedodržování bariérového ošetřovatelského 

režimu. 

 

Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM) 

 

V rámci SZD odbor HDM provádí kontroly zařízení školního stravování a stravování dětí, 

kontroly škol a školských zařízení, kontroly provozoven poskytujících péči o děti, dětských 

skupin a také zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti. Kontroly jsou zaměřeny na 

plnění povinností stanovených evropským potravinovým právem a národní legislativou – 

zákonem 258/2000 Sb. a dílčími prováděcími předpisy. 

V rámci SZD bylo za sledované období provedeno 349 kontrol stravovacích zařízení; 363 

kontrol škol a školských zařízení různého typu; 26 kontrol ostatních typů zařízení. 

K nejčastěji zjišťovaným závadám patřily v zařízeních školního stravování a stravování dětí 

závady týkající se zavedení stálých postupů na zásadách HACCP; závady v hygieně provozu; 

stavebně-technické závady; nedostatky v příjmu a skladování surovin; závady v nakládání 

s odpadem. Ve školách a školských zařízeních byly zjišťovány nejčastěji závady týkající se 

požadavků na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení; závady týkající se manipulace 

s lůžkovinami a prádlem; závady ve vybavení školním nábytkem nebo nevyhovující parametry 

umělého osvětlení učeben. 

  

 Předmět Počty 

1. Státní zdravotní dozor (kontroly)  4 628 

2. Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření  9 426 

3. Uložená opatření  117 

4. Rozhodnutí  2 425 

5. Osvědčení  105 

6. Pokuty/celková výše pokut  314/1 454 300 Kč 

7. Podněty  299 
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Odbor hygieny obecné a komunální (HOK) 

 

Kontrolní činnost v oboru HOK byla ve sledovaném období zaměřena zejména na kontrolu 

povinností při dodávání pitné vody a provozování koupališť, a to jak umělých, tak přírodních 

a na prošetřování podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na měření zdrojů 

hluku.  

V oblasti pitných vod se KHS soustředí jak na zásobování velkými vodovody, tak zejména na 

zajištění dodávek pitné vody malými vodovody, kde se nejčastěji objevují závady v plnění 

povinností provozovatelů vodovodů.  

S ohledem na začátek koupací sezony se dále KHS zaměřila na kontrolu koupacích vod, a to 

zejména na povrchových vodách nejvíce využívaných veřejností, kde KHS zajišťuje kontrolu 

jakosti vody – např. koupací místa na Orlické a Slapské přehradě. Výsledky rozborů ze všech 

sledovaných lokalit jsou pravidelně hodnoceny KHS na webových stránkách, a to vždy do pátku 

každého týdne po celou dobu koupací sezony.  

Nad rámec kontrol dle kontrolního řádu byla řešena problematika znečištění vod v soukromých 

studních jako následek kontaminace hasební látkou v obci Bělčice, kdy došlo k průniku do 

podzemních vod s následnou kontaminací organickými látkami.   

 

Odbor hygieny práce (HP) 

 

Kontroly byly zaměřeny na celostátní priority stanovené Ministerstvem zdravotnictví na rok 

2017 tj. kontroly prací kategorie 2. až 4.; zacházení s biocidními přípravky; chemických látek 

a směsí; zdravotnických a sociálních zařízení; provozů zemědělského a průmyslového 

charakteru; zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci prací; do kontrol patřilo i vyhledáván 

pracovišť a prací s nanotechnologiemi a kontrola informačního systému karcinogenních látek. 

Kromě celostátních priorit byly kontroly zaměřeny také na krajské priority tj. kontroly pracovišť 

ve skladových halách a v logistických areálech a provozoven dřevozpracujících firem. 

V souladu s metodikou byly součástí výkonu dozoru i kontroly zajištění pracovně lékařských 

služeb.  

Dále byly prováděny společné kontroly s OIP pro Středočeský kraj. 

Obecně je možné konstatovat, že počet závad zjištěných kontrolami, zejména závad závažného 

charakteru, se snižuje a v řadě případů nejsou v rozsahu provedených kontrol zjištěny závady 

žádné. K nejčastěji zjišťovaným závadám patří nedostatky v zajištění pracovnělékařských služeb, 

nedostatky v pracovním prostředí, zejména v zajištění odpovídajících mikroklimatických 

podmínek, nedostatky v zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a závady v sanitárních 

zařízeních. 

Dále bylo za sledované období provedeno 35 šetření pro účely ověření podmínek vzniku 

onemocnění pro posouzení nemoci z povolání. 

 

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 

 

Hygiena výživy (HV) 

 

Státní zdravotní dozor hygieny výživy je zaměřen na kontroly dodržování platných právních 

předpisů v zařízeních společného stravování tj. v restauracích, stáncích s občerstvením, 

stravovacích provozech podniků, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Kontrolní 

činnost je dále zaměřena na plnění úkolů stanovených MZ ČR a regionálních úkolů stanovených 

v rámci KHS. V letošním roce se jedná o kontroly zaměřené na plnění povinnosti provozovatele 

zařízení společného stravování poskytovat povinné informace o látkách nebo produktech 

vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost a kontroly zaměřené na plnění povinností 
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provozovatelů zařízení společného stravování při prodeji občerstvení v rekreačních oblastech 

a při jednorázových akcích z mobilních stánků, pultů a vozíků. Státní zdravotní dozor je spojen 

také s odběrem vzorků pokrmů, potravin a vody na mikrobiologické, chemické nebo senzorické 

vyšetření. Celkem bylo odebráno 120 vzorků a 11 z tohoto počtu nevyhovělo platným právním 

předpisům.  

Mezi nejčastěji zjišťované závady patří nedodržování obecných požadavků na potravinářské 

prostory a požadavků na prostory pro manipulaci s potravinami, dále jsou to závady ve značení 

rozpracovaných pokrmů a polotovarů připravených v provozovně, nedodržování požadavků na 

provozní hygienu, nedostatky v zavedení stálých postupů založených na zásadách HACCP, 

nedodržování požadavků na stav, konstrukci a instalaci zařízení přicházejících do styku 

s potravinami a neplnění povinnosti zpřístupnit spotřebiteli informace o alergenních látkách 

použitých při přípravě pokrmů.      

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, 

kde byla vydána opatření a uložena sankce, jsou zveřejněny na webových stránkách Krajské 

hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: 

http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html. 

 

 

Předměty běžného užívání (PBU) 

 

V oblasti předmětů běžného užívání bylo provedeno celkem 97 kontrol, z toho v  rámci 

vyhledávání nebezpečných výrobků v tržní síti bylo provedeno 25 kontrol a 32 ověření výskytu 

notifikovaných výrobků v systému rychlého varování RAPEX – v  regionu Středočeského kraje 

nebyl nalezen žádný nebezpečný ani notifikovaný výrobek.  

V rámci 15 kontrol byl proveden odběr 20 vzorků předmětů běžného užívání.  

Byla provedena šetření dvou notifikací v rámci šetření RASFF – nevhodné označení použití 

pocínovaného cedníku a uvedení na trh skleniček, u nichž byla prokázána migrace olova 

v pitném okraji. Provedeno 9 kontrol na keramických trzích se zaměřením na plnění povinností 

distributorů předmětů určených pro styk s potravinami týkající se značení předmětů a náležitostí 

písemného prohlášení. Značení předmětů z keramiky bylo vyhovující, nedostatečná písemná 

prohlášení byla doplněna. Případná zjištění byla postoupena místně příslušným krajským 

hygienickým stanicím dle sídla prodejce k došetření.  

 

2 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ 

 

Závazná stanoviska, stanoviska nebo odborná vyjádření jsou vydávána nejčastěji v rámci 

preventivního hygienického dozoru zejména k územním řízením, ke stavebním řízením 

(výstavba nových objektů, rekonstrukce stávajících zařízení), k řízením o změně užívání stavby 

a k užíváním staveb (kolaudace). Jedná se o řízení, kde je KHS dotčeným správním úřadem.  

Nejčastěji jsou vydávána stanoviska k výstavbě objektů pro bydlení, od bytových domů až po 

rodinné domky. Tento nárůst je spojen s loňskou novelizací zákona č. 258/2000 Sb., kdy musí 

žadatel vyhodnotit hlukové zatížení území, do kterého umisťuje objekt k bydlení, a zároveň 

vyhodnotit i svůj přínos z hlediska hluku do území (např. vyhodnotit vliv umístění tepelných 

čerpadel apod.).  

 

Mezi významnější stavby řešené v průběhu sledovaného období lze zařadit: 

 nové dialyzační středisko v Nymburce, které bylo uvedeno do provozu. 

 nová MŠ Neveklov v okrese Benešov,  

 nová MŠ ve Všestudech a nová soukromá terapeutická školička v Kralupech nad Vltavou - 

v okrese Mělník,  

http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html
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 Novostavba mateřské školy, ulice Hlavní, Březová – Oleško, okres Praha – západ, 

 Nová Mateřská škola“, Ondřejov, okres Praha – východ, 

 Novostavba mateřské školy Sluníčko“, Čelákovice, okres Praha – východ. 

 stavba silničního okruhu kolem Prahy, úsek SOKP č. 511, či přeložky komunikace č. I/12. 

- administrativní budova společnosti LEGO Production s.r.o.  

- uvedení do zkušebního provozu závodu TSUBAKI na výrobu rozvodových sad do 

automobilových motorů. 

 

K ostatním vyjádřením patří např.: 

 odborná vyjádření vydávaná v rámci posouzení jídelníčků dle metodiky MZ „Nutriční 

doporučení MZ ke spotřebnímu koši“.  

 závazná stanoviska vydávaná v souvislosti se zápisem nebo změnou zápisu školy nebo 

školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení  

 závazná stanoviska vydávaná v souvislosti se zápisem do evidence poskytovatelů služby 

péče o dítě v dětské skupině,  

 stanoviska a vyjádření uplatňovaná zejména při posuzování územních plánů ve všech 

stupních zpracování,  

 vyjádření při hodnocení žádostí EIA, IPPC a zjišťovacích řízení,  

 projednání pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, kdy byl 

v letošním roce zaznamenán výrazný nárůst ve srovnání s minulým rokem. Je to způsobeno 

zejména přechodem na nový systém klasifikace, označování a balení,   

 vyjádření k provozním řádům pro mobilní i stacionární zařízení odpadového hospodářství,  

 vyjádření k udělení titulu Bezpečný podnik, 

 vyjádření k bezpečnostním zprávám 

 závazná stanoviska pro Celní úřad 

 

3 ULOŽENÁ OPATŘENÍ 

 

V případě zjištěných nedostatků při kontrolní činnosti pracovníků KHS jsou vydávána 

kontrolovaným osobám opatření k nápravě zjištěných nedostatků – např. nařízení sanitace 

provozovny, znehodnocení či likvidace potravin, pozastavení výkonu činnosti do doby 

odstranění závad, nařízení uzavření provozovny a nařízení ochranné desinfekce, desinsekce 

a deratizace, nařízení vyřazení potravin z použití ve stravovací službě a 3x uložena povinnost 

náhrady nákladů dodatečné kontroly.  

 

4 ROZHODNUTÍ 

 

Ve sledovaném období bylo vydáno nejvíce rozhodnutí (1 558) v rámci nařízení 

protiepidemických opatření, zvýšených zdravotnických dozorů a lékařských dohledů při výskytu 

infekčního onemocnění. 

Dále byla vydávána rozhodnutí k provozním řádům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 

služeb, k nařízení provedení deratizace, ke schválení provozního řádu studní a vodovodů jako 

zdroje pitné vody, k povolení užívání vody jiné jakosti, rozhodnutí o výjimce z hygienických 

požadavků na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

rozhodnutí ke schválení provozních řádů koupališť nebo provozní řádů pro poskytování péče 

o tělo či ubytování. K dalším vydávaným rozhodnutím patří schválení žádosti zaměstnavatelů na 

zařazení prací do rizikové kategorie. 
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5 OSVĚDČENÍ 

 

Bylo vydáno:   

- 100 osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon desinfekce desinsekce a deratizace; 

- 1 osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce toxickými látkami; 

- 4 osvědčení prokazující znalost hub; 

- 5 pracovníků zajišťuje hygienickou část školení odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin I-III stupně (zákon č. 326/2004 Sb.), a zástupci KHS jsou 

členy zkušební komise pro přezkoušení této odborné způsobilosti na UKZUZ. Ve 

sledovaném období bylo proškoleno případně přezkoušeno cca 800 žadatelů. 

 

6 POKUTY 

 

Sankce jsou ukládány nejčastěji v příkazním řízení nebo v blokovém řízení na místě. 

Nejčastěji se vyskytující závady, za které byly uloženy sankce: 

 porušení předpisů v oblasti kvality vody v rehabilitačních bazénech,  

 závady v dodržování schváleného provozního řádu ve zdravotnických ambulancích, 

v rehabilitačním zařízení a v zařízení sociálních služeb za nedodržování bariérového 

ošetřovatelského postupu a nedostatečný úklid, 

 porušení obecných požadavků na potravinářské provozy,  

 závady ve značení rozpracovaných pokrmů a polotovarů připravených v provozovně, 

 hrubé porušení provozní hygieny v provozovnách společného stravování,  

 nedostatky v zavedení stálých postupů založených na zásadách HACCP, 

 neplnění povinnosti zpřístupnit spotřebiteli informace o alergenních látkách použitých při 

přípravě pokrmů, 

 nedostatky při manipulaci s odpady,  

 nevyhovující osobní hygienu pracovníků provozů společného stravování,  

 porušení skladovacích podmínek potravin stanovených výrobcem,  

 nedodržování požadavků na stav, konstrukci a instalaci zařízení přicházejících do styku 

s potravinami, 

 neproškolení zaměstnanců stravovacího provozu, 

 nedodržení povinností provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, a to např. nedodržení 

jakosti pitné vody, nedostatečné kontroly a nedodržování provozního řádu při zásobování 

pitnou vodou,  

 nedodržení jakosti vod ke koupání a neplnění dalších povinností provozovatele koupaliště, 

 nepředložení laboratorních rozborů teplé vody pro účely osobní hygieny zaměstnanců, 

 neprojednání písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního 

prostředí, 

 nedoložení zdravotní způsobilost zaměstnanců k vykonávané práci, 

 neprojednání opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu před 

započetím prací s materiálem obsahujícím azbest, 

 nedodržení hygienických limitů hluku. 
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7 PODNĚTY 

 

Ve sledovaném období přijala KHS celkem 299 podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru. 

Nebyl přijat ani jeden podnět k zahájení řízení o pokutě. Podněty jsou podávány většinou 

elektronickou cestou nebo telefonicky, minimálně písemně. Z celkového počtu podnětů bylo 76 

(tj. 25%) anonymních. Postoupeno pro věcnou popř. místní nepříslušnost bylo 83 (tj. 27%) 

podnětů. Mezi úřady s věcnou příslušností, kam byly podněty předávány, patří stavební úřady, 

SZPI, OIP, SVS, ČIŽP, ČOI, popřípadě jiná místně příslušná KHS. Z celkového počtu podaných 

podnětů bylo oprávněných 81 tj. 27% z celkového počtu podaných podnětů a 38% z počtu 

šetřených podnětů.   

Nejčastěji se podněty občanů týkaly:  

nevyhovujících hygienických podmínek ve stravovacích zařízeních, zdravotních potíží po 

konzumaci jídel, výskytu hlodavců, výskytu hmyzu (štěnice, vši, rusi apod.), nedostatečného 

úklidu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, nadměrného hluku 

vycházejícího z provozoven, ze silnic a železnic, dále nevyhovujícího pracovního prostředí 

a podmínek na pracovišti (mikroklimatické podmínky, sanitární zařízení, nadměrná fyzická zátěž 

apod.). 
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