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Vážení přátelé, 

předkládáme Vám naši tradiční výroční zprávu o činnosti zdejší krajské hygienické stanice za uplynulý rok. 

Byl to rok, na jehož počátku jsme stále vyvíjeli značné úsilí ve snaze minimalizovat dopady epidemie 

infekčního onemocnění Covid-19 na zdraví populace a ve kterém jsme se, díky příznivě se vyvíjející 

epidemiologické situaci ve výskytu právě onemocnění Covid-19, mohli postupně vracet k naší běžné 

činnosti, a to zejména k výkonu státního zdravotního dozoru.  

V roce 2022 jsme v České republice dosáhli poměrně vysoké míry proočkovanosti obyvatel proti 

koronaviru SARS-CoV-2. V úvahu je třeba brát také značnou „promořenost“ populace – téměř každý se 

s onemocněním Covid-19 v nějaké podobě setkal. Příznivou okolností se stala také postupná dominance 

mutace omikron, která nakaženým nezpůsobuje už tak těžký průběh onemocnění jako variace předchozí. 

Spojením všech těchto příznivých faktorů došlo v první polovině roku 2022 k ústupu epidemie a plošná 

protiepidemická opatření mohla být postupně zrušena. Díky tomu jsme se mohli opět plnohodnotně vrátit 

k naší běžné činnosti, při které trpělivou každodenní prevencí chráníme veřejné zdraví a zajišťujeme pro 

naše občany dlouhodobě bezpečné a zdravé životní a pracovní prostředí.  

Od jarních měsíců jsme tedy opět vykonávali naše standardní agendy, které byly v době pandemie notně 

utlumeny. Jak se veškeré aktivity, nejen naše, ale i celé společnosti, vrátily do normálních kolejí, k nikdy 

nepřerušenému posuzování stavebních a jiných záměrů z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví 

jsme si opět mohli dovolit v neztenčené míře  přidat i provádění běžných kontrol podmínek pro přípravu 

pokrmů v restauracích, školních i podnikových jídelnách, vybavení a prostředí v mateřských, základních 

a středních školách, poskytování zdravotní péče v lékařských ambulancích i nemocnicích, stejně jako 

v pobytových zařízeních sociálních služeb, ale také například pracovní podmínky v provozovnách 

zaměstnavatelů nebo dodržování správné péče o hygienické podmínky v plaveckých bazénech, saunách či 

jiných veřejností hojně vyhledávaných službách. 

Vzhledem ke zpoždění způsobenému mimořádnou situací na začátku roku jsme sice v roce 2022 ještě 

nedosáhli ukazatelů dozorové činnosti posledního předcovidového roku 2019, ale velmi jsme se jim 

přiblížili. Když uvážíme, že jsme se kontrolní činnosti mohli plně věnovat až od 2. čtvrtletí, počet 

dosažených kontrol je více než uspokojující.   

Nad rámec výše uvedených úředních činností ale standardně působíme také na poli zdravotní osvěty 

a vzdělávání – naši kolegové pravidelně přednášejí na středních a vyšších odborných zdravotnických 

školách, pořádají odborné semináře a jako zkušební komisaři ověřují u zájemců znalosti nutné pro získání 

osvědčení odborné způsobilosti. V rámci zdravotní politiky se také účastníme různých akcí podpory zdraví. 

Také tyto činnosti byly v době probíhající pandemie utlumeny, nebo zredukovány na on-line formu. 

V letošním roce jsme se poprvé vrátili k formě prezenční, která je pro všechny zúčastněné rozhodně 

příznivější.  

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům KHS za jejich poctivou a svědomitou práci a také 

našim klientům a partnerům zejména na straně územních samospráv, ale i z řad široké veřejnosti, za 

součinnost, vstřícnost a docenění významu naší činnosti na pozadí zkušeností z pandemie, a popřát Vám 

zdraví a spokojenost po celý rok 2023. 

 

 

Mgr. Tomáš Vodný 

ředitel KHS Středočeského kraje  
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KHS 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále též „KHS“) 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. 

KHS je organizační složkou státu. Funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále též 

„MZ ČR“), které je současně jejím nadřízeným orgánem. KHS je služebním úřadem, z hlediska územní 

působnosti se člení na pracoviště v sídle (v Praze 2, Dittrichova 329/17), spravující území okresů Praha-

východ a Praha-západ, a 10 územních 

pracovišť (viz mapa). Informace o organizační 

struktuře podává příloha č. 1. 

Ze statistických údajů platných k 30.09.2022 

plyne, že Středočeský kraj je největším krajem 

v České republice, a to jak rozlohou (11 015 

km2), počtem okresů (12), počtem obcí (1 144), 

počtem obcí s rozšířenou působností (26), tak 

i počtem obyvatel (1 396 268).  

 

 

 

Rozmístění územních pracovišť KHS ve Středočeském kraji 

2 ODBORNÁ ČINNOST KHS   

 

Náplň činnosti sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a jejích jednotlivých odborů: 

• vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře 

veřejného zdraví,  

• vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním předpisů, zákazů a plněním dalších povinností, 

• plnit úkoly dotčeného správního úřadu a vydávat stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření dle 

stavebního zákona, zákona o odpadech, EIA, zákona o zdravotních službách, 

• řešit podněty občanů, orgánů státní správy a samosprávy, 

• uplatňovat stanoviska k hodnocení a řízení zdravotních rizik, 

• projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a jiných zákonů,  

• rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a nařizovat 

mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, 

• spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky 

ochrany a podpory veřejného zdraví, podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému aj. 
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Odbor hygieny obecné a komunální (dále i „HOK“) řeší problematiku zásobování pitnou vodou, výrobků 

přicházejících do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou, koupališť, bazénů, saun a koupacích 

oblastí, ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, kontroluje dodržování povinností 

činností epidemiologicky závažných včetně ubytovacích služeb a šetří podmínky vnitřního prostředí 

vybraných staveb.  

 

Odbor hygieny práce (dále i „HP“) se zabývá problematikou pracovního prostředí, kategorizací prací, 

ověřuje podmínky vzniku onemocnění vzniklých při práci pro účely posouzení nemocí z povolání. Do jeho 

kompetence náleží problematika biocidů, chemických látek, nakládání s odpady, postupy dle zákona 

o integrované prevenci, zákona o prevenci závažných havárií. Zajišťuje povinná školení uchazečů 

o odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a náleží mu členství ve zkušební 

komisi pro přezkoušení uchazečů pro III. stupeň této odborné způsobilosti a v komisi pro přezkoušení 

odborné způsobilosti pro výkon činnosti speciální dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 

 

Protiepidemický odbor (dále i „EPI“) v rámci epidemiologické surveillance sleduje výskyt a povahu 

nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci a uplatňuje metody jejich prevence, 

potlačování a eliminace. Usměrňuje činnost provozovatelů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 

služeb v oblasti hygieny provozu a předcházení nákazám spojeným s poskytováním zdravotní péče 

a kontroluje ji. Zabývá se problematikou dezinfekce, dezinsekce a deratizace, podílí se na ověřování 

odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějící. 

 

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (dále i „HV a PBU“) sleduje vliv výživy na zdraví 

populace 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. Zabývá se 

problematikou poskytování stravovacích služeb, ochranou spotřebitele, oblastí elektronických cigaret, 

oblastí bezpečnosti potravin při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví spotřebitele a oblastí 

předmětů běžného užívání. 

 

Odbor hygieny dětí a mladistvých (dále i „HDM“) usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních 

podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, 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.  Zabývá se problematikou 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 vyžadující 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, dětských skupin a zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti a škol 

v přírodě. 

2.1 PANDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID - 19 

Počátek roku 2022, stejně jako rok 2021, byl poznamenán pandemií onemocnění Covid-19, která začala od 

prosince 2019 v Číně a odtud se postupně rozšířila na všechny kontinenty. V České republice byla 

zaznamenána od února 2020 a pokračovala i v roce 2021 a 2022. 

Celkový počet případů v r. 2022 byl 301 994, počet úmrtí 612. 

Počet případů onemocnění Covid-19 na počátku roku 2022 navázal na situaci na konci roku 2021, kdy se 

denní počet přibývajících případů pohyboval kolem čísla 2 000. S příchodem nové varianty koronaviru 

zvané Omicron došlo od poloviny ledna k výraznému zvýšení případů, v prvních týdnech měsíce února 

dosahoval denní počet téměř 10 000. Varianta Omicron výrazně převažovala po celý zbylý rok. Je 
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charakteristická vysokou infekčností, nicméně nepřináší s sebou vyšší počty závažných případů a úmrtí 

jako tomu bylo u předchozích variant koronaviru. 

V následujících týdnech došlo k postupnému poklesu počtu případů a v dubnu již denní počty klesly pod 

tisíc případů. V měsících květnu až říjnu denní počty onemocnění kolísaly mezi 10 až 500 onemocněními. 

Od listopadu došlo k dalšímu poklesu a do konce roku se počty potvrzených případů onemocnění 

pohybovaly kolem jednoho sta. 

V roce 2022 bylo ve Středočeském kraji podáno celkem 386 436 dávek očkování. Vývoj počtu onemocnění 

a úmrtí na Covid-19 je patrný z následujících grafů. 

 

Graf č. 1: Přehled počtu onemocnění Covid-19 v roce 2022 

 

Zdroj: www.mzcr.cz 

 

Graf č. 2: Přehled počtu úmrtí na Covid-19 v roce 2022 

 

Zdroj: www.mzcr.cz 
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Graf č. 3: Porovnání počtu onemocnění Covid-19 v letech 2020 - 2022 ve Středočeském kraji 

 

Graf č. 4: Porovnání počtu úmrtí na Covid-19 v letech 2020 - 2022 ve Středočeském kraji 

 

 

V souladu s mimořádnými opatřeními MZ ČR byla prováděna epidemiologická šetření v souvislosti 

s onemocněním (celkem provedeno cca 16 000), vydávána rozhodnutí o karanténách a protiepidemických 

opatřeních v ohniscích nákazy (celkem 905) a kontrolováno dodržování mimořádných protiepidemických 

opatření nařízených MZ ČR. 

V souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 bylo provedeno 57 šetření k ověřování podmínek vzniku 

nemocí z povolání (dále i „NzP“) v zařízeních zdravotních a sociálních služeb. 

2.2 VÝSKYT JINÝCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

Akutní respirační onemocnění včetně chřipky (ARI/ILI) 

V sezóně 2021/2022 proběhla epidemie respiračních onemocnění s obvyklým trendem, průměrná 

nemocnost nedosáhla 2 000 případů/100 000 obyvatel. 
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Graf č. 5: Porovnání relativní nemocnosti ve Středočeském kraji dle věku 

 

 
V sezóně 2022/2023 došlo k překročení nemocnosti 2 000 případů/100 000 již v předvánočním období. 

 

Pandemií Covid-19 bylo ovlivněno hlášení infekčních onemocnění zejména v r. 2021. V r. 2022 již bylo 

hlášení nákaz obnoveno a z následující tabulky je patrné, že u většiny hlášených nákaz došlo k nárůstu 

případů onemocnění. 
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Výskyt vybraných typů onemocnění v r. 2022 a porovnání s předešlým rokem zobrazuje tabulka č. 1:  

Tabulka č. 1 : Počet hlášených případů a nemocnost u vybraných nákaz v letech 2021 a 2022 

 

 

V roce 2022 byly kromě onemocnění Covid 19 hlášeny 3 epidemické výskyty průjmových onemocnění, 

při nichž onemocnělo celkem 97 osob (viz tabulka č. 2 a graf č. 6).  

 

Tabulka č. 2: Přehled epidemických výskytů v roce 2022 dle diagnóz 

Diagnóza Původce 
Počet epid. 

výskytů 
Kolektivy Počet případů 

Enteritidy 

virového původu 

 

Rotaviry 

 

 

2 

 

2 zařízení 

sociálních 

služeb 

51 

Enteritidy bez 

prokázaného původce 
 1 

1x letní 

dětská 

rekreace 

46 

Celkem  3  97 

Zdroj: ISIN 

 

Vybraná onemocnění 

2021 2022 
Rozdíl 

nemocnosti  

oproti r. 

2021 (v %) 

Absolutní 

počet 

Nemocnost 

na 100 000 

obyv. 

Absolutní 

počet 

Nemocnost 

na 100 000 

obyv. 

Bakteriální alimentární 

nákazy (dg. A01–A05) 
2 654 191,6 3 210 229,9 +26,6 

Virové střevní nákazy 

(A08) 
1972 142,2 1 306 93,5 +34,3 

Klíšťová encefalitida 

(dg. A84.1) 
45 3,3 47 3,4 +3 

Lymeská borelióza 

(dg. A69.2) 
294 21,2 457 32,7 +35,2 

Virové hepatitidy  

(dg. B15 – B18) 
126 9,05 234 16,7 +45,8 

Neuroinfekce (dg. A39, 

A86, A87, A89, G00, G51, 

G61) 

8 0,57 28 2 +251 

Covid-19 240 972 17 237 301 994 21 776 +26,3 
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Graf č. 6: Přehled epidemických výskytů v roce 2022 dle jednotlivých okresů a diagnóz  

 

Zdroj: ISIN, závěrečné zprávy z epidemií  

2.3 KONTROLNÍ ČINNOST   

Jednou z oblastí působení KHS je výkon kontrolní činnosti, která je metodicky usměrňována MZ ČR.  

Kontrolní činnost byla ještě v 1. čtvrtletí roku 2022 s ohledem na epidemiologickou situaci omezena, její 

intenzita se však postupně začala vracet na úroveň před pandemií onemocnění Covid 19. KHS v roce 2022 

provedla celkem 7 330 kontrol ve všech oblastech dozoru, které jsou KHS stanoveny platnými právními 

předpisy. 

         

Graf č. 7: Počet kontrol dle odborů v % 

 

 

 

Dozorová činnost se soustředila nejen na kontroly zařazené do celostátních prioritních oblastí výkonu 

státního zdravotního dozoru (dále i „SZD“), a to zejména ty, jež jsou spojeny s odběry vzorků či měřením, 

a na řešení podnětů občanů, ale prioritou byly také obnovení kontrol v těch provozovnách, které nebyly 

v době pandemie středem zájmu.   

 

2.3.1 Odbor hygieny obecné a komunální 

Kontrolní činnost na oddělení HOK byla ovlivněna jak dobíhající pandemií, tak nutností objektivizovat 

přijaté podněty. Z dalších priorit lze uvést plnění celostátních priorit dozoru stanovených MZ ČR, tak priorit 

stanovených krajskými specifiky a v neposlední řadě kontroly stanovené na základě úkolu hlavního 

hygienika. Za odbor HOK bylo provedeno celkem 933 kontrol, z nichž byly v 59 případech, tj. v 6 %, 

nalezeny závady, které se řešily s kontrolovanou osobou. 

BN BE KL KO KH ME MB NB PV PZ PB RA

1 1 1

EPIDEMICKÉ VÝSKYTY 2022
ROTAVIRY virové nákazy bez prokázaného původce

13%

26%

30%

20%

11% HOK

HP

HV a PBU

HDM

EPI



 10 

Tabulka č. 3: Počty kontrol a z toho kontroly se závadami 

Oblast dozoru 
Počet kontrol 

celkem 

Počet nevyhovujících 

kontrol 

% nevyhovujících 

kontrol 

Pitná voda 172 11 6 

Koupací oblasti 72 0 0 

Koupaliště ve volné přírodě 33 4 12 

Umělá koupaliště, sauny 131 11 8 

Ubytovací služby 202 29 14 

Služby péče o tělo 300 2 0,6 

Hluk 16 2 12,5 

Ostatní 7 0 0 

Celkem 933 59 6 

    

 

MZ ČR v rámci řízení činnosti KHS stanovilo pro kontrolní činnost celostátní priority zaměřené na kvalitu 

pitné vody a ze zákona povinné sledování koupací vody v koupacích oblastech.  V rámci krajských priorit 

byla dozorová činnost zaměřena na problematiku ubytovacích zařízení, a to zejména na ubytovny 

poskytující dlouhodobé ubytování, dále na činnosti epidemiologicky významné a na problematiku hluku 

a také na kontrolu jakosti teplé vody v objektech k bydlení. Stanoven byl také úkol hlavní hygieničky 

v podobě kontroly kvality tetovacích barev a jejich značení. 

 

Pitná voda 

KHS dozoruje v rámci kraje celkem 653 veřejných vodovodů, které zásobují 1 180 098 obyvatel. V rámci 

kontrolní činnosti bylo v oblasti pitné vody provedeno 172 kontrol. Kontroly byly zaměřeny na dodržování 

povinností provozovatelů nad jakostí pitné vody, a to dodávané zejména menšími vodovody pro veřejnou 

potřebu, kde se vyskytují závady ve větší míře. 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“). V 6 % případů byly shledány závady, což představuje mírné snížení podílu 

závad oproti přechozímu období. Důvodem tohoto trendu je snaha o zlepšení kvality provozních řádů těchto 

provozů a s tím i revize jednotlivých částí procesu jímání a výroby pitné vody. Tento trend je v souladu 

s požadavky legislativy EU, který se promítá i do požadavků národní legislativy a klade na provozovatele 

vodovodů povinnosti rozšířených provozních řádů a rizikových analýz, které hodnotí pitnou vodu a rizika 

s ní spojená od zdroje až po kohoutek spotřebitele. V souvislosti s tímto trendem se do popředí zájmu 

hygienika dostává i problematika jakosti pitné vody ve staronových ukazatelích jako jsou pesticidní látky, 

kdy byly v rámci úplných rozborů stanoveny jak pesticidní látky (PL) relevantní, tak velmi často také 

nerelevantní metabolity PL. Práce s informačním systémem je pro pracovníky KHS každodenní náplní, 

v roce 2022 v něm pracovníci odboru HOK verifikovali celkem 20 305 přijatých vzorků a 5 968 z nich 

připadalo na veřejné vodovody a zbytek na vody určené ke koupání nebo veřejné studny. 

V roce 2022 bylo u 3 vodovodů nadále v platnosti rozhodnutí o omezeném užití pitné vody, a to s ohledem 

na vysoké nálezy obsahu dusičnanů. U 22 vodovodů bylo povoleno používat vodu s odchylně stanoveným 

limitem pro některé ukazatele a zde vyvstává nutnost řešení především ukazatelů pesticidních látek. 
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Tabulka č. 4 : Přehled vodovodů dle ukazatelů, u kterých byla povolena v roce 2022 výjimka z 

limitu 

Ukazatelé s výjimkou - počet vodovodů 

Anorganické 

látky 

počet 

vodovodů 

zásobený počet 

obyvatel Pesticidní látky 

počet 

vodovodů 

zásobený 

počet obyvatel 

antimon 1 100 acetochlor ESA 4 579 

arsen 1 100 desethylatrazin 2 690 

dusičnany 3 588 alachlor ESA 7 2 762 

chloridy 3 839 atrazin 2 690 

konduktivita 2 412 atrazin-desisopropyl 1 40 

mangan 2 440 bentazon 1 200 

železo 2 52 061 

Voda ke koupání 

V roce 2022 bylo provedeno 33 kontrol přírodních koupališť, 72 kontrol koupacích oblastí, 95 kontrol 

umělých koupališť a 36 kontrol saun. Rok 2022 byl z hlediska jakosti vody v přírodních koupalištích vcelku 

příznivý, jednalo se o standardní vývoj sezóny, kdy došlo postupným zvyšováním teploty vody v nádržích 

k nárůstu fytoplanktonu, včetně sinic, jejichž obsah měl poměrně zásadní vliv na celkové hodnocení. 

Kvalita vody byla většinou hodnocena stupněm 1 až 2, na lokalitách s vyšším výskytem sinic (Slapy) byla 

ve druhé části sezóny klasifikována stupněm 3. Ke konci sezóny se obsah sinic snižoval a kvalita vody se 

postupně zlepšovala. Na nádrži Orlík došlo v druhé polovině sezóny k postupnému upouštění vody 

z důvodu rekonstrukce nádrže. 

Pouze na dvou méně významných přírodních koupalištích, jezeru Ostrá na Nymbursku a rybníku Vyžlovka 

v oblasti Praha – východ došlo u sinic k významnému nárůstu a vody v těchto nádržích byly hodnoceny 

stupněm 4. To znamená stav, kdy je voda ke koupání nevhodná. V obou případech se jednalo o krátkodobou 

situaci, která v dalším průběhu sezóny pominula. 

Z hlediska mikrobiální kvality vody nebyla zaznamenána žádná výjimečná situace a na žádné ze 

sledovaných lokalit nebyl zjištěn výskyt cerkárií. 

 

Tabulka č. 5: Vývoj kvality vody v lokalitě Nová Živohošť a fotografie této lokality 

23.5. 6.6. 20.6. 4.7. 18.7. 1.8.  15.8. 22.8. 29.8. 

      
 

  

 

 
 

                           Nová Živohošť                                    Upuštěná nádrž Orlické přehrady - Lavičky  
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Bazény                 

Kontrolami umělých bazénů zjistila KHS v 8 % 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. 

 

Ubytovací služby 

V těchto zařízeních bylo provedeno 202 kontrol. Kontroly se zaměřovaly na ubytovny, které poskytují 

dlouhodobé ubytování sociálně slabým občanům. Zde byly zjišťovány problémy se zajištěním úklidu, často 

dochází k velkému opotřebování zařízení, byl zaznamenán výskyt plísní, množí se nálezy hmyzu – narůstá 

výskyt štěnic.  

 

Péče o tělo 

Provoz služeb péče o tělo nebyl v roce 2022 ovlivněn mimořádnými okolnostmi. KHS eviduje v současné 

době celkem cca 4 800 provozoven a provedeno zde bylo 300 kontrol, z nich byly závady zjištěny 

ve 2 případech, a to v podobě nedodržování provozní hygieny. V roce 2022 byl vyhlášen úkol hlavní 

hygieničky spočívající v odběru vzorků tetovacích látek a stanovení vybraných ukazatelů a dále kontroly 

značení. Analýzy cíleného dozoru se došetřují a budou předmětem zprávy v roce 2023.   

 

Hluk 

Většina měření hluku byla provedena v rámci šetření přijatých podnětů občanů. Bylo provedeno celkem 

16 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, a to především v době výluk a převedení dopravy na jiné tratě nebo zhoršení situace na 

komunikacích nižších tříd v souvislosti s nedokončenými obchvaty obcí či nájezdy na nově otevírané úseky 

dálnic.    

 

2.3.2 Odbor hygieny práce 

Plnění kontrolního plánu bylo v roce 2022 stejně jako v předchozích letech ovlivněno epidemií COVID-

19, kdy v prvních dvou měsících roku byla kontrolní činnost odboru hygieny práce omezena a rovněž byl 

omezen provoz dozorovaných subjektů. Teprve v březnu sledovaného roku se znovu rozběhla běžná 

kontrolní činnost. 

Za rok 2022 bylo provedeno celkem 1 885 kontrol, a to včetně úkonů v oblasti šetření žádostí o prověření 

pracovních podmínek pro účely posouzení nemocí z povolání.  

Vedle kontrol zaměřených na dodržování povinností podle zákona o ochraně veřejného zdraví byly 

prováděny kontroly dodržování povinností vyplývající např. také ze zákona o prevenci závažných havárií, 

zákona o integrované prevenci, chemického zákona a zákona o biocidech. 

 

Ve sledovaném roce se kontrolní činnost odboru HP zaměřila na následující oblasti: 

 

Kontrola biocidních přípravků  

V uvedeném období byly provedeny kontroly u dodavatelů biocidních přípravků. Nedostatky byly zjištěny 

zejména v označování biocidních přípravků nebo uvádění biocidních přípravků na trh bez oznámení 

Ministerstvu zdravotnictví. Šetřením provedeným na základě podnětu se ukázalo, že předmětné biocidní 

přípravky kontrolovaný subjekt již delší dobu nedodává na trh v ČR.    
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Kontrola chemických látek a směsí 

Jednalo se o kontroly plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH i plnění povinností při nakládání 

s chemickými látkami a směsmi, které vyplývají ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Zaměstnavatelé 

jsou o těchto povinnostech vesměs informováni a kontrolami nebyla zjištěna závažná pochybení.  

 

Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. a dalších 

právních předpisů  

Plnění povinností zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby (dále i „PLS“) je nedílnou součástí 

dozorové činnosti odboru a je prováděna v rámci běžných kontrol. Po formální stránce jsou PLS převážně 

zajištěny uspokojujícím způsobem. Otázkou nadále zůstává kvalita a úroveň poskytovaných služeb. 

 

Kontrola pracovišť, kde v letech 2018 až 2021 KHS ověřovala podmínky vzniku nemoci z povolání    

KHS seznamuje zaměstnavatele s výsledky šetření, a to především u opakovaného výskytu onemocnění 

a aktivně vstupuje do jednání se zaměstnavateli s cílem zlepšit podmínky výkonu prací. Proto byly 

kontroly zaměřeny na ověření, zda je práce nadále prováděna za stejných podmínek, či zda 

zaměstnavatel přijal účinná nápravná opatření.  

 

Kontrola prací kategorie druhé až čtvrté podle zákona č. 258/2000 Sb.  

Kontroly byly zaměřeny především na ověření podmínek výkonu práce v souvislosti s aktuální kategorizací 

prací. V rámci těchto kontrol byly validovány údaje v informačním systému. 

 

Kontrola pracovišť ve skladových halách, v logistických areálech a bývalých zemědělských 

a průmyslových areálech  

Jedná se o specifický fenomén především okrajových částí větších sídelních útvarů. Pracoviště mají velkou 

koncentraci zaměstnanců (často se jedná o tzv. agenturní pracovníky) a vyskytují se zde různé rizikové 

faktory a specifické pracovní podmínky.  Kromě toho KHS ověřovala, zda jsou tyto objekty provozovány 

v souladu s povoleným účelem užíváním stavby. Rozvoj těchto areálů postihuje prakticky celé území kraje 

zejména podél páteřních komunikací.  

 

Kontrola zařízení pro nakládání s odpady  

Dozorovou činností v této oblasti se KHS zabývala již v minulých letech. Na pracovištích těchto zařízení 

se vyskytují různé rizikové faktory pracovních podmínek, dochází k častému zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a k fluktuaci pracovníků. V roce 2022 se KHS na tuto oblast zaměřila i s ohledem 

na novou legislativu upravující problematiku odpadů. 
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Tabulka č. 6: Počty kontrol dle prioritních oblastí 

Celostátní priority Počet kontrol 

Kontrola biocidních přípravků 8 

Kontrola chemických látek a směsí 27 

Kontrola PLS 1 050 

Kontrola pracovišť, kde 2018-2021 OOVZ ověřoval podmínky vzniku NzP 7 

Kontrola prací kategorie druhé až čtvrté 976 

Ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování NzP 175 

Jiné mimo určené priority 418 

Kontroly zaměřené na expozici zaměstnanců diizokyanátům 2 

Kontroly expozice zaměstnanců bisfenolu A 19 

Kontroly expozice azbestu ve vybraných lomech 1 

Krajské priority  

Kontrola zařízení pro nakládání s odpady 201 

Kontrola pracovišť ve skladových halách, v logistických areálech a bývalých 

zemědělských a průmyslových areálech 
317 

 

Nad rámec stanovených celostátních priorit byly v druhé polovině roku doplněny ministerstvem 

zdravotnictví cílené úkoly hlavní hygieničky ČR pro HP: 

 

Kontroly zaměřené na expozici zaměstnanců diizokyanátům – byly vybrány 2 provozovny kde bylo 

Zdravotním ústavem provedeno měření koncentrace diizokyanátů v pracovním prostředí a zároveň odběr 

biologického materiálu (BET). Výsledky laboratorních analýz potvrdily dodržení hygienických limitů pro 

diizokyanáty v pracovním prostředí.  

 

Kontroly expozice zaměstnanců bisfenolu A (BPA) – jednalo se o kontroly, zda termografický papír 

používaný pro tisk účtenek nebo jízdenek neobsahuje nadlimitní obsah BPA. Všechny kontrolované 

subjekty měly k termografickému papíru certifikát/ prohlášení o shodě, že BPA neobsahuje. Výsledky 

laboratorních rozborů odebraných vzorků termografického papíru potvrdily, že obsah BPA zdaleka 

nedosahuje přípustného limitu. 

 

Kontroly expozice azbestu ve vybraných lomech – měření koncentrace azbestových vláken bylo 

realizováno v kamenolomu Čenkov, Odolena Voda na Praze východ. Byly provedeny odběry vzorků a bylo 

zjištěno, že počty azbestových a minerálních vláken se pohybovaly pod mezí stanovitelnosti. 

 

Vedle kontrol podle stanovených krajských a celostátních priorit byly kontroly dále zaměřeny zejména na 

provozovny s pracemi zařazenými do rizikových kategorií. Pozornost byla věnována také provozům novým 

nebo se změnou v užívání.  

Dále bylo prováděno ověřování podmínek vzniku profesionálních onemocnění. Na počtu šetření se 

významně podílelo šetření v souvislosti s epidemií COVID-19 (podíl šetření onemocnění COVID-19 jako 

NzP tvořil více než polovinu z celkového počtu). V následujícím roce lze předpokládat další nárůst 

profesionálních onemocnění v souvislosti COVID-19 zejména u pracovníků ve zdravotnictví a sociálních 

službách. 

 

Nemoci z povolání  

Mezi důležité činnosti odboru HP patří i ověřování pracovních podmínek zaměstnanců, u kterých bylo 

vysloveno podezření na nemoc z povolání, tj. takové onemocnění, které má přímou souvislost s výkonem 

práce. Šetření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání probíhalo navzdory 
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epidemiologické situaci bez omezení podle doručených žádostí poskytovatele uznávajícího nemoci 

z povolání.  

Oproti roku 2021 došlo v roce 2022 k výraznému nárůstu počtu šetření nemocí z povolání nebo ohrožení 

nemocí z povolání, počtu osob, kterých se týkala šetření NzP, i ke zvýšení počtu uznaných NzP, zvýšené 

počty se týkaly profesionálního onemocnění COVID-19. 

V roce 2022 byly ve Středočeském kraji šetřeny pracovní podmínky u 181 případů podezření na NzP, z toho 

116 případů bylo v roce 2022 uznáno jako NzP. 

 

Tabulka č. 7:  Přehled NzP za rok 2022 podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví 

seznam nemocí z povolání 

 

Nemoci z povolání 
počet případů 

šetřených prokázaných  

Fyzická zátěž a vibrace – přetěžování horních končetin  67 15 

Hluk  1 1 

Dýchací cesty, plíce, pohrudnice a pobřišnice 7 4 

Kožní onemocnění 4 1 

Onemocnění COVID-19 102 95 

 

V roce 2022 bylo šetřeno celkem 102 onemocnění COVID-19, a to zejména u pracovníků ve zdravotnictví 

a sociální péči - 92 NzP. Na druhém místě z celkového počtu šetřených onemocnění byla oblast výroby 

motorových vozidel – 22 NzP, dále byla šetřena onemocnění u pracovníků ve výrobě kovových 

konstrukcí a u pracovníků ve výrobě kovů – 15 NzP, u pracovníků v dopravě a skladování – 10 NzP 

a u pracovníků při výrobě potravin a nápojů – 5 NzP. V ostatních oborech činnosti byly šetřeny jednotlivé 

případy onemocnění.  

 

Nejvíce uznaných NzP bylo v r. 2022 celkem 95 případů onemocnění COVID-19, a to u pracovníků ve 

zdravotnictví a sociální péči (88 NzP). Dále bylo uznáno 8 NzP u pracovníků ve výrobě motorových 

vozidel, po dvou NzP bylo uznáno u pracovníků ve výrobě kovových konstrukcí a u pracovníků při výrobě 

kovů a u pracovníků při výrobě potravin a nápojů. V ostatních oborech byly uznány jednotlivé případy 

NzP. 

 

Názorně jsou údaje o hlášených a šetřených NzP podle oborů činnosti uvedeny v grafech č. 8 a č. 9 a dále 

v grafech č. 10 a č. 11 podle kapitol Seznamu NzP (nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví 

seznam nemocí z povolání). 
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Graf č. 8: Počty šetřených NzP dle oborů činnosti a okresů v roce 2022 

 

 

Graf č. 9: Počty hlášených NzP dle oborů činnosti a okresů v roce 2022 

 

 

Graf č. 10: Počty NzP šetřených v Stč. kraji podle okresů a kapitol Seznamu NzP – 2022 
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Graf č. 11: Počty NzP hlášených v Stč. kraji podle okresů a kapitol Seznamu NzP - 2022 

 

 

Kapitola I. - NzP způsobené chemickými látkami 

Kapitola II. - NzP způsobené fyzikálními faktory 

Kapitola III. - NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 

Kapitola IV. - NzP kožní 

Kapitola V. - NzP přenosné a parazitární 

Kapitola VI. - NzP způsobené ostatními faktory a činiteli 

 

2.3.3 Odbor protiepidemický  

 

V rámci dozoru bylo provedeno celkem 789 kontrol, tedy o 14 kontrol méně, než pro rok 2022 ukládal 

schválený kontrolní plán. Kontrolní plán byl splněn v oblasti celostátních priorit stanovených MZ ČR, 

s výjimkou kontrol odběrových míst na Covid-19. Důvodem nesplnění plánovaného počtu kontrol v těchto 

místech byl fakt, že došlo k uzavření většiny z těchto pracovišť, a nebylo tudíž možné zde kontroly 

provádět. Obdobný důvod mělo nesplnění počtu provedených kontrol u krajských priorit, kterými byly 

kontroly mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 a kontroly očkovacích míst 

a odběrových mobilních týmů. Tyto kontroly nebylo možno provést v plánovaném rozsahu, neboť 

očkování a odběry byly prováděny, zejména v druhé polovině roku, minimálně či vůbec.  

V rámci celostátních priorit, které se týkaly zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, bylo 

provedeno celkem 560 kontrol. Při provádění kontrol v rámci celostátních priorit byly zjištěny závady 

zejména v zařízeních sociálních služeb, ve stomatologických ordinacích a v ordinacích praktických lékařů, 

ve kterých bylo rovněž uděleno nejvíc sankcí. 

Při kontrolách krajských priorit, tj. očkovacích míst a odběrových mobilních týmů, bylo provedeno 

celkem 58 kontrol. Závady nebyly zjištěny. 

V rámci SZD bylo provedeno 285 odběrů vzorků pitné a teplé vody, a vody jiné jakosti. Z nich celkem 

33 nevyhovělo legislativním požadavkům.  

 

2.3.4 Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 

 

Pracovníci odboru HV provedli v roce 2022 celkem 2 206 kontrol. Podíl nevyhovujících kontrol je patrný 

z grafu č. 12, přičemž za nevyhovující kontroly se považují ty, kde byla zjištěna alespoň 1 závada. 

 

 

0

10

20

30

40

BN BE KL KO KH ME MB NB PV PZ PB RA

II. III. IV. V.



 18 

Graf č. 12: Provedené kontroly – oblast HV (v%)  

 

 

Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky spočívající v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, 

v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v požadavcích na provozní hygienu, v ochraně 

potravin a pokrmů před kontaminací, křížení činností, v příjmu a skladování potravin, v zavedení stálých 

postupů založených na zásadách HACCP či v jejich nedodržování a v poskytování informací o alergenech 

(viz graf č. 13). Za nedostatky zjištěné kontrolní činností jsou ukládána nápravná opatření nebo sankce. 

Nejčastěji ukládaná opatření představuje graf č. 14. 

 

Graf č. 13: Nejčastěji zjišťované závady – oblast HV 
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Graf č. 14: Nejčastěji ukládaná nápravná opatření – oblast HV (absolutní počty) 

 

 

Celostátní priority stanovené MZ ČR byly zaměřeny na problematiku klamání spotřebitele. V rámci 

krajských priorit byla dozorová činnost odboru zaměřena na kontroly zdravotní nezávadnosti zmrzlin, 

kontroly v provozovnách společného stravování s výrobou, přípravou a zpracováním potravin a jejich 

uváděním do oběhu, kdy nelze vyloučit zásadní riziko ohrožení zdraví spotřebitele a kontroly dodržování 

zákona č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.   

Klamání spotřebitele  

Státní zdravotní dozor v oblasti klamání spotřebitele byl zaměřen na ověření správné praxe značení 

nabízených pokrmů s deklarovaným obsahem různých druhů sýrů, autenticitu označení sýru v názvu 

pokrmu nebo jeho složení vzhledem k použitým surovinám v zařízeních poskytujících stravovací služby 

a na ověření správné praxe značení nabízených pokrmů s deklarovaným obsahem různých druhů nebo částí 

mas v názvu pokrmu v zařízeních poskytujících stravovací služby. Zaměření kontrol na klamání 

spotřebitele bylo cíleno na komodity sýry a maso z toho důvodu, že byli, v minulosti řešeny případy, kdy 

v jídelním lístku deklarované druhy mas byly nahrazeny jinými druhy, nebo sýry deklarované v jídelním 

lístku byly nahrazeny jinými druhy, případně sýrovými náhražkami obsahujícími rostlinný tuk. Kromě 

těchto komodit jsou kontrolovány také možné záměny smetany za náhražky obsahující rostlinný tuk 

a záměny nabízených alkoholických nápojů. Provedeno bylo ve Středočeském kraji v roce 2022 537 

kontrol. V 18 případech byly zjištěny závady (3,4 %).  

Zdravotní nezávadnost zmrzlin 

Cílem státního zdravotního dozoru v této oblasti je ověřit úroveň zajištění zdravotní nezávadnosti zmrzlin 

podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby s důrazem na ověření jejich bezpečnosti z hlediska 

přítomnosti vybraných mikroorganismů schopných vyvolat onemocnění. Výroba zmrzliny ze sypkých 

práškových i tekutých směsí tzv. teplou nebo studenou cestou se stala již tradiční technologií používanou 

provozovateli cukráren a dalších provozoven poskytujících stravovací služby. Zejména v letních měsících, 

kdy je prodej a konzumace nejčastější, může být zmrzlina kontaminována patogenními mikroorganismy, 

pokud nejsou dodržována hygienická pravidla při jejich výrobě a prodeji, a mohou být tak zdrojem 

alimentárních onemocnění. Kontroly byly spojeny s odběrem vzorků zmrzlin na mikrobiologické vyšetření. 

Celkem bylo provedeno 118 kontrol a odebráno 371 vzorků zmrzlin. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 

209 vzorků (56 %) a ve všech případech byl nevyhovující ukazatel Enterobacteriaceae. Přítomnost 

nadlimitního množství těchto mikroorganismů ukazuje na absenci nebo nedostatečně prováděnou sanitaci 

výrobníku zmrzliny, pomůcek používaných při výrobě zmrzliny či pracovních ploch.  
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Kontroly v provozovnách společného stravování s výrobou, přípravou a zpracováním potravin 

a jejich uváděním do oběhu, kdy nelze vyloučit zásadní riziko ohrožení zdraví spotřebitele 

Tato krajská priorita byla stanovena na začátku roku 2022, kdy ještě přetrvávala nestabilní situace spojená 

s pandemií Covid-19 a nebylo jasné, jakým směrem se bude ubírat. Proto bylo třeba zajistit, aby byl 

prováděn SZD v první řadě v provozovnách s nejvyšší mírou případného rizika pro spotřebitele. Celkem 

bylo v rámci této priority provedeno 309 kontrol. Závada byla zjištěna ve 126 případech (40 %). 

 

Omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí – zákon č. 243/2022 Sb.  

Cílem krajské priority bylo zjistit dodržování zákazu uvádění do oběhu vybraných plastových výrobků 

a značení jednorázových nápojových kelímků v zařízeních poskytujících stravovací služby. Ve 

Středočeském kraji bylo provedeno 133 kontrol. V 17 případech bylo zjištěno pochybení, tj. nedodržování 

zákazu uvádění do oběhu vybraných plastových výrobků. 

 

Vzorky v oboru hygieny výživy 

Analýzy odebraných vzorků byly stejně jako v předchozích letech prováděny v laboratořích zdravotního 

ústavu. V roce 2022 bylo pracovníky KHS odebráno celkem 601 vzorků. Celkový počet nevyhovujících 

vzorků byl 246 (41 %). Vzorky jsou odebírány převážně na mikrobiologické vyšetření, dále pak na obsah 

chemických látek a také jsou podrobovány senzorickému vyšetření. Rozsah mikrobiologického vyšetření 

byl směřován na kontrolu bezpečnosti potravin a pokrmů, tj. bakteriální původce onemocnění, nejvyšší 

mezní hodnoty počtu mikroorganismů, obsah toxinů mikrobiálního původu, případně další ukazatele. 

Vzorky byly následně hodnoceny ve smyslu požadavků nařízení ES. V případě mikrobiologického 

vyšetření, byl jednoznačně nejčastěji nevyhovujícím agens Enterobacteriaceae (56 % vzorků) 

v souvislosti s vyšetřením zmrzlin.  

Předměty běžného užívání (PBU) 

V roce 2022 bylo provedeno celkem 175 kontrol u výrobců, dovozců, distributorů a v tržní síti a bylo 

zkontrolováno 122 výrobků/materiálů. Z tohoto počtu bylo zkontrolováno 20 výrobků nabízených 

prostřednictvím internetových obchodů (dále též „e-shopy“) a 4 předměty běžného užívání byly odebrány 

pro laboratorní vyšetření. Kromě toho bylo v rámci úkolu hlavního hygienika provedeno 7 kontrol 

dodržování požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 

směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 

směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „nařízení 1907“) spojených s odběrem vzorků textilních výrobků, které 

přicházejí do styku s kůží a které jsou určené pro spotřebitele. 

Graf č. 15: Kontrolované výrobky – oblast PBU (v %) 
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Internetový prodej  

V roce 2022 bylo provedeno 20 kontrol u subjektů provozujících e-shopy. Ve všech případech byl proveden 

kontrolní nákup (9x kosmetické přípravky (dále i „KP“), 9x materiály a předměty určené pro styk 

s potravinami (dále též „VPSP“) a 2x výrobky pro děti ve věku do 3 let (dále i „VPD“) pro kontrolu 

označování výrobků. Tři kosmetické přípravky a jeden předmět určený pro styk s potravinami byly 

odebrány pro laboratorní vyšetření. Za zjištěné nedostatky při internetovém prodeji byla udělena jedna 

peněžitá sankce a dvě domluvy v rámci přestupkového zákona. 

Celostátní priority stanovené MZ ČR byly zaměřeny na kontroly správné výrobní praxe a podpůrné 

dokumentace u výrobců kosmetických přípravků; kontroly správné výrobní praxe, prohlášení o shodě 

a podpůrné dokumentace u výrobců předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami; vytvoření 

seznamu provozovatelů v souladu s jejich povinností stanovenou § 26 odst. 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb.;  

provedení cíleného státního zdravotního dozoru textilních výrobků vyskytujících se na trhu v České 

republice v roce 2022 – ověření, zda textil a výrobky z něj uváděné na trh v České republice jsou v souladu 

s požadavky přímo aplikovatelného evropského předpisu, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, přílohou XVII;  provedení 

cíleného státního zdravotního dozoru v roce 2022 v oblasti obalů kosmetických přípravků – ověření, zda 

tímto pokynem určené kosmetické přípravky splňují požadavky na minimalizaci celkového množství 

odpadů z obalů a zda nejsou v obalech těchto kosmetických přípravků přítomny škodlivé těžké kovy 

v nadlimitním množství; a zvláštní prioritu Ministerstva zdravotnictví – Lilial. 

V rámci krajských priorit byla dozorová činnost odboru zaměřena na kontroly internetového prodeje PBU 

s případným odběrem vzorků a kontroly předmětů určených pro styk s potravinami v distribuční síti 

s případným odběrem vzorků. 

Kontroly správné výrobní praxe a podpůrné dokumentace u výrobců kosmetických přípravků 

K ověření výrobní metody vyhovující správné výrobní praxi při výrobě kosmetických přípravků (ČSN EN 

ISO 22716) bylo v roce 2022 provedeno celkem 9 kontrol u výrobců. Ve 3 případech se jednalo 

o provozovny, kde se kontrola prováděla poprvé na základě předcházejících vydaných kladných závazných 

stanovisek k provozovnám. V rámci kontrol byla jednomu výrobci udělena sankce za nesoulad 

v označování, v tvrzení uvedených na obalu KP a za nedodržení správné výrobní praxe. Výrobce 

neprodleně provedl stažení předmětného přípravku z trhu a zajistil jeho likvidaci. V jednom případě bylo 

na základě zjištěných nedostatků v označování a použitých tvrzeních na obalu KP a při jeho propagaci na 

provozovaných internetových stránkách s výrobcem zahájeno správní řízení.   

Kontroly správné výrobní praxe, prohlášení o shodě a podpůrné dokumentace u výrobců předmětů 

a materiálů určených pro styk s potravinami  

Kontroly v oblasti předmětů určených pro styk s potravinami, které se týkaly ověření zavedení zásad 

správné výrobní praxe (Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály 

a předměty určené pro styk s potravinami), náležitostí prohlášení a podpůrné dokumentace, byly v roce 

2022 provedeny u 9 výrobců předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami. 5 kontrol bylo 

provedeno u výrobců obalů z plastů, papíru a vícevrstvých materiálů, 1 kontrola u výrobce předmětů z oceli, 

1 kontrola u výrobce předmětů z plastů a kovů a 2 kontroly u výrobců předmětů z keramiky. Ve 4 případech 

se jednalo o kontroly na základě ohlášení činnosti dle § 26 odst. 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb. Ve 2 případech 

byly v rámci kontrol správné výrobní praxe zjištěny nedostatky v podpůrné dokumentaci výrobců materiálů 

a předmětů určených pro styk s potravinami.  

 

Seznam provozovatelů podniků vyrábějících nebo dovážejících materiály a předměty určené pro styk 

s potravinami § 26 odst. 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb. 

Seznam provozovatelů podniků a potravinářských podniků vyrábějících nebo dovážejících materiály 

a předměty určené pro styk s potravinami, na něž se vztahuje povinnost stanovená § 26 odst. 5 a 6 zákona 
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č. 258/2000 Sb., byl vytvořen již v roce 2021 v rámci stejnojmenné priority a v roce 2022 probíhala jeho 

aktualizace a doplňování o nové subjekty. Na základě obdržených oznámení pokračovaly i v roce 2022 

kontroly vybraných subjektů. 

 

Provedení cíleného státního zdravotního dozoru textilních výrobků vyskytujících se na trhu v České 

republice v roce 2022 – ověření, zda textil a výrobky z něj uváděné na trh v České republice jsou v 

souladu s požadavky přímo aplikovatelného evropského předpisu, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek, přílohou XVII 

V rámci výše uvedeného úkolu bylo ve Středočeském kraji odebráno 7 vzorků textilních výrobků – oděvy 

pro dospělé a děti, prádlo a rukavice (barvené a potištěné), které přicházejí do styku s kůží. Čtyři vzorky 

textilních výrobků byly odebrány v provozovnách maloobchodu, 2 v e-shopech a 1 u výrobce. Z výsledků 

laboratorního vyšetření vyplynulo, že tyto textilní výrobky, které přicházejí do styku s kůží a byly uvedené 

na trh, ve sledovaných parametrech (polybromované bifenyly, azobarviva, kadmium a jeho sloučeniny, 

olovo a jeho sloučeniny, arzen a jeho sloučeniny, vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky, 

formaldehyd a vybrané estery kyseliny ftalové v případě použití potisku z materiálu PVC) splňují 

požadavky stanovené přílohou XVII ve spojení s dodatkem 8 a dodatkem 12 nařízení ES a Rady 

č. 1907/2006. 

 

Provedení cíleného státního zdravotního dozoru v roce 2022 v oblasti obalů kosmetických přípravků 

– ověření, zda tímto pokynem určené kosmetické přípravky splňují požadavky na minimalizaci 

celkového množství odpadů z obalů a zda nejsou v obalech těchto kosmetických přípravků přítomny 

škodlivé těžké kovy v nadlimitním množství 

V rámci výše uvedeného úkolu byl prověřen soulad dokumentace k obalům celkem čtyř kosmetických 

přípravků u dvou výrobců kosmetických přípravků – osob, které uvádějí na trh obal s legislativními 

požadavky zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, a o změněně některých zákonů, v platném znění a norem 

ČSN EN 13428 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů a ČSN 

CR 13695-1 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek 

přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 1: Požadavky na měření a ověřování 

čtyř těžkých kovů přítomných v obalech. Výrobci kontrolovaných kosmetických přípravků k obalům jimi 

uváděným na trh vypracovali seznamy kontrolních otázek a funkčních kritérií dle ČSN EN 13428 

a prokázali pomocí prohlášení od výrobců obalových součástí/prostředků, že v součástech daných obalů 

nepřesahuje obsah vybraných těžkých kovů stanovený limit.  

 

Zvláštní priorita Ministerstva zdravotnictví – Lilial 

V rámci výše uvedené priority byly ve 2. čtvrtletí roku 2022 prověřeny kosmetické přípravky, ve kterých 

přítomnost látky Lilial (INCI název Butylphenyl Methylpropional) může představovat významnější riziko 

pro lidské zdraví – tedy výrobky typu „parfém“ (toaletní vody, kolínské vody, parfémové vody, parfémy 

atd.), kde lze očekávat vyšší koncentraci této látky, a to v 5 e-shopech a 3 provozovnách maloobchodu. 

V případě internetového prodeje bylo zkontrolováno 5 KP, z toho 1 KP zahraničního výrobce byl podroben 

laboratornímu vyšetření a na základě jeho nevyhovujícího výsledku bylo zjištění předáno k řešení 

zahraničnímu dozorovému orgánu prostřednictvím informačního a komunikačního systému pro dozor nad 

trhem (ICSMS) a tento KP byl též oznámen Ministerstvu zdravotnictví. U tří dalších KP byly zjištěny 

nedostatky v označování a distributoři provedli nápravná opatření. Ve 2 případech zahraničních výrobců 

KP byla zjištění předána k řešení zahraničním dozorovým orgánům prostřednictvím systému ICSMS. 

V případě prodeje v provozovnách maloobchodu bylo zkontrolováno celkem 20 KP ve 3 provozovnách. 

Všech 20 kontrolovaných KP bylo z hlediska označování – vyznačení látky Butylphenyl Methylpropional, 

jejíž použití je v kosmetických přípravcích zakázané – shledáno nevyhovujícími. V jednom případě byl 

odebrán vzorek KP pro laboratorní vyšetření a na základě jeho nevyhovujícího výsledku byl KP oznámen 
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Ministerstvu zdravotnictví. Distributoři přijali nápravná opatření, nevyhovující KP stáhli z prodeje a předali 

k ekologické likvidaci odborné firmě. 

 

Kontrola internetového prodeje PBU s případným odběrem vzorků 

V roce 2022 bylo provedeno celkem 20 kontrol u subjektů provozujících e-shopy. V 9 e-shopech byly 

kontrolovány KP, přičemž v jednom případě bylo zjištěno nesplnění povinnosti distributora kosmetických 

přípravků týkající se jazykových požadavků na označování. Za zjištěný nedostatek byla uložena sankce. 

Kontrolovaná osoba zjištěné nedostatky napravila. V rámci zvláštní priority zaměřené na přítomnost 

zakázané látky Butylphenyl Methylpropional v KP, které se neoplachují a mají ve svém složení vyšší obsah 

vonných látek (parfémy, toaletní vody aj.) bylo zkontrolováno 5 e-shopů nabízejících k prodeji takovéto 

KP a jeden vzorek KP byl odebrán k laboratornímu vyšetření obsahu alergenních látek. Ve třech případech 

byly zjištěny nedostatky v označování na obalech, do kterých byly KP naplněny. Kontrolované osoby 

provedly nápravná opatření, a jelikož se jednalo o zahraniční výrobce KP, byly ve dvou případech 

nevyhovující přípravky oznámeny zahraničním dozorovým orgánům prostřednictvím systému ICSMS. 

Také KP, který byl shledán nevyhovujícím na základě provedeného laboratorního vyšetření, byl 

prostřednictvím ICSMS oznámen zahraničnímu dozorovému orgánu a vyhlášen Ministerstvem 

zdravotnictví jako nebezpečný výrobek. V 9 e-shopech byly kontrolovány VPSP, přičemž v 1 případě byl 

zjištěn nesoulad v označování a v 1 případě byl zjištěn prodej nebo nabízení k prodeji VPSP z plastových 

materiálů s přídavkem nepovolených bambusových vláken po datu zákazu prodeje v České republice, a to 

od 1. 9. 2021. V obou případech byly distributorům uděleny domluvy v rámci přestupkového zákona 

a kontrolované osoby provedly nápravná opatření. V rámci kontroly e-shopů byl též odebrán 1 vzorek 

VPSP pro ověření dodržení migračních limitů – s vyhovujícím výsledkem. Ve 2 e-shopech bylo 

kontrolováno označování u VPD, bez zjištěných pochybení. 

 

Kontrola předmětů určených pro styk s potravinami v distribuční síti s případným odběrem vzorků 

V roce 2022 bylo provedeno 25 kontrol v distribuční síti; z toho 11 v provozovnách maloobchodu a 14 na 

keramických trzích. V rámci kontroly označování a u keramických VPSP navíc i náležitostí prohlášení 

nebyly zjištěny závažné nedostatky.   

 

Systémy rychlého varování – RASFF a RAPEX  

Celkem bylo v roce 2022 řešeno 7 oznámení ze systému rychlého varování RASFF.  Bylo provedeno 

7 šetření v oblasti VPSP. Byla šetřena následující oznámení: RASFF 2021-6121-fup2, týkající se dětské 

jídelní sady od firmy STOR S.L. s názvem „PeppaWutz Pig Frustucks-Set Geschirr-Set 3 tlg., u níž bylo 

zjištěno nepovolené použití bambusových vláken; RASFF 2022-0153-fup7  týkající se plastového hrnku 

s názvem „Mug melamine ;Silicone, Chinchilla and Mug melamine Silicone racoon“  – nadlimitní hodnoty 

migrace melaminu; RASFF 2021-6857-fup 4 – nepovolené použití bambusu v kuchyňském nádobí z Číny; 

RASFF 2022.2438-fup1 – migrace primárních aromatických aminů z kuchyňské lžíce „LUCA“ neznámého 

původu; RASFF 2022-2719-fup 8 a fup13 – nepovolené použití bambusových vláken ve výrobku Konpel 

lunch box; RASFF 2022.3269-fup23 – migrace olova a kadmia z okrajů sklenic Bambini Tumbler Motiv 

Lowe a Motiv Elefant výrobce Vetreria di Borgonovo S.p.A; RASFF  2022.1987-fup3, fup5 – nepovolené 

použití bambusu v hrnku z Číny. V rámci všech šetření byly nevyhovující VPSP distributory staženy 

z prodeje a následně zlikvidovány, což bylo doloženo prohlášením nebo fotodokumentací.  

V roce 2022 bylo na KHS zasláno celkem 96 notifikací RAPEX. Z tohoto počtu bylo v tržní síti řešeno 

kontrolou v rámci SZD 60 notifikací týkajících se nebezpečných kosmetických přípravků a 36 notifikací 

týkajících se nebezpečných hraček. V kontrolovaných provozovnách nebyly z řešených notifikací nalezeny 

žádné notifikované nebezpečné kosmetické přípravky ani hračky.  
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Spolupráce s celní správou 

V rámci spolupráce s orgány celní správy v roce 2022 se na KHS obrátili pracovníci celního úřadu 

v 6 případech, které se týkaly propuštění VPSP do volného oběhu (celkem 4 případy), propuštění náplastí 

s obsahem CBD (1 případ) a propuštění bylinného přípravku ke kouření (1 případ). V případě VPSP se 

jednalo o bambusové příbory z Hongkongu a plastové boxy na jídlo z polypropylenu z Velké Británie – 

toto zboží bylo propuštěno do volného oběhu, neboť se nejednalo o předměty z plastu s přídavkem 

bambusových vláken nebo o výrobky z melaminu a formaldehydu, na které by se vztahovalo nařízení 

Komise EU č. 284/2011. Dále se v případě VPSP jednalo o plastové podnosy z melaminu původem z Číny 

a z Velké Británie a příbory z polypropylenu s obsahem pšeničné slámy a kelímky s víčkem na nápoje 

z polypropylenu z USA – toto zboží nebylo propuštěno do volného oběhu, neboť v prvním případě nebylo 

k plastovým podnosům prohlášení vystavené již z prvního místa vstupu do EU dle nařízení Komise EU 

č. 284/2011 a ve druhém případě plastové příbory obsahovaly látku, která není na seznamu povolených 

látek v plastových výrobcích určených pro styk s potravinami a ke kelímkům s víčkem nebyla předložena 

dokumentace dokládající zdravotní nezávadnost výrobku.  

 

2.3.5 Odbor hygieny dětí a mladistvých  

Na rozdíl od roku 2020 a zejména 2021, které byly zcela poznamenány pandemií onemocnění Covid-19 

a kdy se činnost odboru hygieny dětí a mladistvých zaměřila na komplexní řešení agendy související 

s výskytem tohoto onemocnění ve školách, školských zařízeních a dalších zařízeních pro děti, došlo 

počátkem roku 2022 k pozvolnému snižování počtu pozitivních případů onemocnění v celé společnosti, 

tedy i ve školách a školských zařízeních. S ohledem na nové mutace viru, které se ve společnosti šířily, 

došlo také ke změnám v náhledu na toto onemocnění ze strany MZ ČR a opatření spočívající například 

v uzavírání škol nebo školských zařízení se již neuplatňovala. Veškerá činnost KHS spojená s řešením 

pandemie onemocnění Covid-19 pak byla ukončena v 1. čtvrtletí roku 2022. Následně se mohli 

i zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých vrátit ke své běžné činnosti, zejména pak k obnovení 

výkonu státního zdravotního dozoru, který musel být, s ohledem na realizovaná opatření po dobu pandemie, 

tedy téměř po dobu 2 let, až na výjimky pozastaven. 

V průběhu roku 2022 bylo zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých v rámci výkonu státního 

zdravotního dozoru (SZD) provedeno 1 517 kontrol.  

Kontroly v zařízeních školního stravování a stravování dětí 

V zařízeních školního stravování a stravování dětí bylo v roce 2022 realizováno celkem 622 kontrol 

zaměřených na plnění hygienických požadavků při skladování, přípravě, výdeji i přepravě pokrmů, dle 

legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. V rámci 497 kontrol realizovaných v rámci státního zdravotního 

dozoru bylo zjištěno, že poskytované stravovací služby vyhovují požadavkům legislativy. 

V průběhu 125 kontrol byly zjištěny hygienické nedostatky.  

 

Tabulka č. 8: Zařízení školního stravování a stravování dětí – rok 2022 

Typy zařízení 

 

Počet objektů Počet kontrol 

Počet kontrol se 

zjištěnými závadami 

Školní jídelny – kuchyně a vyvařovny 897 330 92 

Školní jídelny – výdejny 561 182 18 

Ostatní stravovací služby 243 78 12 

Stravování na zotavovacích akcích 12 8 1 

Školní kantýny, bufety 79 24 2 

CELKEM 1 792 622 125 
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Tabulka č. 9: Nejčastější závady v zařízeních školního stravování 

Nejčastější závady Počet kontrol se závadou 

Požadavky na skladování a uchovávání potravin; datum 

použitelnosti; požadavky na původ potravin, sledovatelnost  
92 

Požadavky na hygienu provozu; zásobování pitnou vodou; 

manipulace s odpady 
73 

stavebně-technický stav provozu; požadavky na stav; 

konstrukci a instalaci zařízení 
68 

Uvádění pokrmů do oběhu, přeprava, rozvoz; dodržování 

postupů dle HACCP 
39 

Požadavky na označování pokrmů a polotovarů; křížení 

činností 
30 

Uvádění pokrmů do oběhu, přeprava, rozvoz; dodržování 

postupů dle HACCP 
39 

Osobní hygiena zaměstnanců; zdravotní průkazy; školení; 

oznamovací povinnost 
20 

Kontroly letní dětské rekreace 

V roce 2022 bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 264 zotavovacích akcí pro děti (400 běhů), 

55 jiných podobných akcí pro děti (71 běhů) a 32 škol v přírodě. Celkový počet rekreovaných dětí v rámci 

zotavovacích a jiných podobných akcí konaných ve Středočeském kraji během prázdnin 2022 byl 28 234. 

Počet hlášených zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti byl téměř totožný, jako v roce 2021, 

zrekreovalo se ale o cca 200 dětí více.  

Ve sledovaném období bylo provedeno 141 kontrol zotavovacích akcí s 22 zjištěnými závadami 

a 11 kontrol samostatných stravovacích služeb realizovaných v rámci zotavovacích akcí s 1 zjištěnou 

závadou. Jednalo se o závady v zásobování pitnou vodou (9) a závady ve stravování (3); dále bylo zjištěno 

porušení povinností související se zdravotní dokumentací dětí (9) a s vedením zdravotního deníku (1).   

V rámci jiných podobných akcí pro děti bylo provedeno 17 kontrol. U jedné z těchto kontrol byla zjištěna 

závada, a to v zásobování akce pitnou vodou.  

Závady byly vždy s provozovateli projednány a zpravidla došlo k okamžité nápravě, přesto bylo nezbytné 

přistoupit i k uložení sankcí. Celkem bylo provozovatelům zotavovacích akcí uloženo 17 pokut v celkové 

výši 45 000 Kč. Ve 4 případech byla uložena pouze domluva a ve 2 případech napomenutí. 

Celkový průběh letní dětské rekreace ve Středočeském kraji byl oproti předcházející sezóně, která byla 

poznamenána zejména pandemií onemocnění Covid-19, klidnější. V průběhu sezóny jsme řešili pouze 

2 epidemické výskyty infekčního onemocnění s lehkými průběhy. Také klimatické podmínky byly v tomto 

roce příznivé a žádný tábor nemusel byl předčasně ukončen nebo evakuován, jak tomu bylo v předchozích 

dvou letech.   

 

Tabulka č.10: Zotavovací akce, jiné podobné akce a školy v přírodě v r. 2022 

Typ akce pro děti 
Počet ohlášených akcí / 

počet běhů 
Počet kontrol 

Počet kontrol se 

zjištěnými závadami 

Zotavovací akce  264 / 400 141 22 

Jiné podobné akce 55 / 71 17 1 

Školy v přírodě 32 9 1 
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Kontroly v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

Kontroly škol a školských zařízení i provozoven živností 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. Specifické 

kontroly dětských skupin se pak zaměřily na kontrolu stravování a kontrolu hygienických požadavků na 

prostory a provoz. V zákonem č. 258/2000 Sb. určených typech zařízení a provozoven pro děti byly 

kontroly zaměřeny také na plnění povinnosti přijmout k docházce pouze dítě, které se podrobilo povinným 

očkováním, má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Z celkového počtu 707 kontrol realizovaných v zařízeních výše uvedeného typu bylo zjištěno porušení 

hygienických požadavků u 111 kontrol.  

 

Tabulka č. 11: Počet kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých – rok 2022 

Dozorovaná zařízení 
Počet 

objektů 

Počet 

kontrol 

Počet kontrol se 

závadami 

 

Školy celkem  
1 889 447 91 

    Mateřské školy včetně lesních 989 266 45 

    Základní školy, ZUŠ 745 155 38 

    Střední školy      155 26 8 

 

Školská zařízení celkem  
1 320 260 20 

Školní družiny, školní kluby 639 118 5 

Výchovná a ubytovací školská zařízení  

(domovy   mládeže a internáty) 
52 14 3 

Střediska praktického vyučování 104 16 0 

Dětské skupiny  199 81 9 

Živnosti 37 6 0 

Venkovní hrací plochy s provozovatelem 187 10 3 

 Jiné 102 15 0 

 

CELKEM  
3 209 707 111 

 

Tabulka č. 12: Přehled nejčastěji zjišťovaných závad v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých v roce 2022 

Typy závad Počet kontrol se závadou 

 

Očkování; kontrola úklidu; kontrola stavu lehátek a lůžkovin; 

manipulace s lůžkovinami, mikroklima 
59 

Osvětlení; kontrola charakteru, čistitelnosti a vhodné světlosti 

podlahy; školní nábytek; počítačové učebny 
55 

Prostorové podmínky; kontrola požadavků na šatny, hygienická 

zařízení a jejich vybavení, tělocvičny 
47 

Očkování, jiné 12 
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Epidemické výskyty infekčních onemocnění v zařízeních dozorovaných odborem HDM 

V roce 2022 byly šetřeny celkem 4 epidemické výskyty infekčního onemocnění. V místech s výskytem 

infekčních onemocnění bylo vždy provedeno epidemiologické šetření ve spolupráci protiepidemického 

odboru a odboru hygieny dětí a mladistvých. Byla nařízena ohnisková dezinfekce, případně další nezbytná 

protiepidemická opatření. 

2.4 ŘEŠENÉ PODNĚTY A OZNÁMENÍ 

Počty podnětů se v roce 2022 oproti minulému roku zvýšily, což mohlo souviset nárůstem počtu podnětů 

na nedodržování nařízených mimořádných opatření vyhlášených v rámci onemocnění Covid-19.  

Tabulka č. 13: Přehled podnětů a oznámení přijatých v roce 2022 

Odbor KHS 

 Počet podnětů 

celkem oprávněných  neoprávněných 
postoupených 

jinému orgánu 
nehodnotitelných 

Hygiena obecná 

a komunální 
170 29 63 49 29 

Hygiena práce 69 12 21 15 21 

Hygiena výživy 306 109 117 75 5 

Hygiena dětí a 

mladistvých 
47 13 24 10 10 

Epidemiologie  29 15 11 4 0 

Celkem 621 178 236 153 65 

 

Graf č. 16: Podněty dle oprávněnosti 

 

 

Pokud jde o obsah podání, v tabulce č. 14 jsou uvedeny nejvíce zastoupené důvody, pro které KHS přijala 

podněty od občanů k provedení kontrol. Nejčastějším důvodem bylo na závady ve stravovacích zařízeních, 

zdravotní obtíže a na hluk v prostředí.  
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Tabulka č. 14: Nejčastější důvody podání podnětu k provedení kontrol 

Předmět podnětu Počet % oprávněných 

mimořádná opatření Covid 19 24 29 

hluk, vibrace  90 8 

stravovací zařízení - osobní a provozní 

hygiena, jiné  
108 34 

stravovací zařízení - zdravotní obtíže 85 7 

školy, školská zařízení  34 26 

hlodavci, hmyz 26 31 

zdravotnické a sociální služby 8 50 

pitná voda 8 38 

 

I v uplynulém roce KHS řešila stížnosti na postup správního orgánu dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, týkajících se především nařízení karanténních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-

19. Z celkového počtu 6 stížností, které byly na KHS v uplynulém roce podány, byla stížnost oprávněná 

pouze v jediném případě.  

Pokud jde o podaná odvolání účastníků řízení, která KHS předala k rozhodnutí svému nadřízenému 

správnímu orgánu Ministerstvu zdravotnictví ČR, ve všech případech (celkem 9) byla rozhodnutí KHS 

nadřízeným správním orgánem potvrzena.         

3  ROZHODOVACÍ ČINNOST KHS   

KHS ve své činnosti rozhoduje, kromě případů řízení z moci úřední (nařizování nápravných a omezujících 

opatření, ukládání správních sankcí v řízeních o přestupcích), také o řadě žádostí – např. rozhodnutí 

schvalující provozní řády vodovodů pro veřejnou potřebu, pro provozování koupališť a bazénů a pro provoz 

činností epidemiologicky závažných, ubytovacích služeb, provozních řádů zdravotnických zařízení 

a zařízení sociálních služeb, pohřebních služeb, schválení trvalých nebo časově omezených výjimek 

z hygienických požadavků pro školská zařízení. KHS rozhoduje také o zařazení prací do kategorií.  

Dále se vydávají rozhodnutí o zákazu užití pitné vody, schvalují či stanovují se limity pro ukazatele pitných 

vod, které nesplňují požadovanou hodnotu dle předpisu, povoluje se užití vody jiné jakosti než vody pitné. 

Další část rozhodnutí je vydáváno s cílem stanovit opatření při zjištěných závadách, např. vyřazení 

potravin, nařízení sanitace, znehodnocení či likvidace potravin nebo stažení zboží z oběhu nebo z trhu.  

V roce 2022 byla vydána také písemnou formou nařízení protiepidemických opatření v souvislosti 

s onemocněním Covid-19.  

 

Tabulka č. 25: Počet vydaných rozhodnutí dle odborů 

Odbor druh rozhodnutí Počet rozhodnutí 

hygiena obecná a komunální 1 177 

hygiena práce 264 

hygiena výživy a PBU 193 

hygiena dětí a mladistvých 136 

epidemiologie 
protiepidemická opatření 985 

ostatní 1 912 

Celkem 4 667 
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Graf č. 27: Rozhodnutí dle odborů v procentech 

 
 

3.1 PŘESTUPKY 

V roce 2022 KHS uložila za závažné přestupky celkem 907 pokut v celkové výši 2 803 200 Kč; 

nepeněžitou podobou, tedy formou napomenutí či domluvy, byly řešeny přestupky v dalších 632 případech 

méně závažných nedostatků. Následně KHS provádí kontroly k ověření, zda závady již byly odstraněny. 

Tabulka č. 16: Přehled projednaných přestupků v roce 2022 

Odbor 
Počet 

pokut 

Částka pokuty 

(Kč) 

Počet 

napomenutí 

Počet 

náhrad 

nákladů 

Částka náhrady 

(Kč) 

HOK 46 151 500 58 16 46 918 

HP 40 506 500 57 1 20 570 

HV a 

PBU 
562 1 532 100 428 36 49 083 

HDM 182 413 900 61 17 18 730 

EPI 69 189 200 24 2 1 978 

OS 8 10 000 4 1 215 

celkem 907 2 803 200 632 73 137 494 

V rámci řešení přestupků byly uplatněny náhrady nákladů, což jsou prostředky, které vynaložila KHS 

na zjištění závady, kdy tyto závady byly objektivizovány analýzou či měřením (na objednávku KHS 

provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem), a to ve výši 137 494 Kč.  

Správní tresty byly nejčastěji uloženy za závady v nakládání s potravinami a pokrmy ve stravovacích 

provozovnách, dále pak nedodržování protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 

a nedodržení požadavků na školská zařízení a pořádání zotavovacích akcí. 

 

25%

6%

4%
3%

62%

HOK HP HV a PBU HDM EPI
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Graf č. 18: Přehled nejčastějších důvodů pro udělení sankce 

 

 

V roce 2022, stejně jako v roce přechozím, se správní odbor vypořádával s enormním náporem oznámení 

o přestupcích dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se nedodržování mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaných k ochraně obyvatelstva před onemocněním Covid-19, 

doručených mu v roce 2021. Zvýšený příjem oznámení na podezření ze spáchání přestupků v souvislosti 

s onemocněním Covid-19 byl zřetelný i prvním čtvrtletí roku 2022, kdy za toto období KHS obdržela, 

především cestou Policie ČR, celkem 223 oznámení. 

3.2 ČINNOST DOTČENÉHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU  

V řízeních dotýkajících se zájmů chráněných zákonem o ochraně veřejného zdraví KHS vystupuje i jako 

dotčený orgán státní správy, který vydává závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření aj. z hlediska ochrany 

veřejného zdraví. Největší objem této činnosti je vázán na řízení podle stavebního zákona, svou pravomoc 

však uplatňuje i podle jiných zákonů. 

V roce 2022 KHS takto vydala celkem 19 527 stanovisek napříč všemi obory své činnosti. Konkrétní počty 

jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

Tabulka č. 37: Počet stanovisek vydaných KHS jako dotčeným orgánem - 2022 

 

 

 

 

72%

6%

6%

2%
2%
3%

3%
2%

4%

stravovací služby mimořádná opatření Covid 19

školská zařízení a zotavování dětí jakost pitné vody

požadavky na potraviny ochrana zdraví při práci

 

počet stanovisek, vyjádření, závazných 

stanovisek 

 
stavební zákon jiné zákony celkem 

HOK 12 909 857 13 766 

HP 2 670 1 297 3 967 

HV a 

PBU 
590 0 590 

HDM 416 462 878 

EPI 231 95 326 

celkem 16 816 2 711 19 527 
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Graf č. 39: Vydaná stanoviska dle odborů v % 

 
 

3.3 ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Za rok 2022 bylo na KHS podáno celkem 71 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pouze  

v 1 případě byla žádost o informaci ze strany KHS odmítnuta, a to z důvodu neexistence požadované 

informace.  

Největší počet žádostí o poskytnutí informací (21), byl doručen odboru hygieny obecné  

a komunální, kde jednoznačně v žádostech o poskytnutí informací převládala problematika hluku. 

Kategorie „ostatní“ zahrnuje žádosti doručené oddělení personálnímu, tiskovému či právnímu  

a kontrolnímu, kdy většina dotazů směřovala na problematiku onemocnění Covid-19, resp. v případě 

oddělení personálního na výši odměn konkrétních zaměstnanců KHS.  

 

Tabulka č. 48: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 

Odbor 
Počet žádostí 

celkem 

z toho Počet 

podaných 

stížností vyřízeno  odloženo odmítnuto 

HOK 21 21 0 0 0 

HP 14 14 0 0 0 

HV 9 9 0 0 0 

HDM 7 7 0 0 0 

EPI 4 4 0 0 0 

Ostatní 16 15 0 1 0 

Celkem 71 70 0 1 0 

 

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 a s ohledem 

na tuto skutečnost zde nejsou evidovány. 

71%

20%

3% 4% 2%

HOK HP HV HDM EPI
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4 DALŠÍ ČINNOSTI 

4.1 METODICKÉ VEDENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ  

 

V rámci prohlubování vzdělávání pokračovaly v roce 2022 vzdělávací akce formou on-line, ale v druhé 

polovině roku již i prezenčně. Celkově se zaměstnanci zúčastnili 68 vzdělávacích akcí, z nichž největší 

počet byl zaměřen na epidemiologickou problematiku. 

 

Během celého roku zajišťovalo 6 pověřených zaměstnanců hygieny práce povinná školení pro pracovníky 

nakládající s přípravky na ochranu rostlin, a to ve spolupráci s pořadateli příslušných školicích akcí 

podle zákona o rostlinolékařské péči. V oblasti ochrany zdraví bylo vyškoleno celkem více než 2 415 

žadatelů o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I., II., III. 

stupně, případně prodloužení příslušné odborné způsobilosti na dalších 5 let.  Dále vždy jeden z těchto 

pracovníků byl společně s pracovníkem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského členem 

zkušební komise pro přezkoušení uchazečů o získání osvědčení odborné způsobilosti nejvyššího - III. 

stupně. 

 

KHS se také podílí na přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků pro činnosti dezinfekce, 

dezinsekce, deratizace (dále jen „DDD“). V roce 2022 bylo vydáno celkem 220 osvědčení. KHS zajišťuje 

také přednášky v rámci povinných kurzů DDD.  

 

V rámci odboru hygieny práce 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 2022 bylo přezkoušeno 8 žadatelů a bylo 

vydáno 7 osvědčení o této odborné způsobilosti.  

 

K dalším činnostem KHS, konkrétně odboru hygieny výživy, patří i organizace zkoušek znalosti hub. 

Úspěšným složením zkoušky získává uchazeč osvědčení, které ho opravňuje uvádět do oběhu volně 

rostoucí houby. V roce 2022 byly vypsány 2 termíny, na které se celkem přihlásilo 10 žadatelů. 

Dva  z  přihlášených žadatelů neuspěli v písemné části zkoušky.  

 

Zástupci KHS pravidelně prováděli pedagogickou činnost na třech středních a vyšších odborných 

zdravotnických školách (MB, NB, PHA). 

 

KHS na svých pracovištích pravidelně zajišťuje stáže pro studenty středních a vyšších škol – např. Vysoká 

škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, N.O. Bratislava – pobočka Příbram, 3.LF UK Praha, 

Lékařská fakulta Ostrava a Olomouc, Jihočeská universita – celkem   6 studentů. Dále byly zajišťováno 

proškolení 3 lékařů před atestací v oboru všeobecné lékařství. KHS zajišťovala také praxi v rámci 

postgraduálního vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie pro zaměstnance zdravotních ústavů 

a nemocnic.  

4.2 KOMUNIKACE S MÉDII 

Poskytování informací médiím je upraveno Služebním předpisem číslo 8/2018 a Vnitřním předpisem číslo 

7/2018 – Pravidla pro komunikaci s médii v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. S médii 

komunikuje primárně tisková mluvčí, dále ředitel KHS, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného 

zdraví, případně ředitelé odborů.  
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Tisková mluvčí zejména: odpovídá na dotazy novinářů a veřejnosti, a to v písemné i ústní podobě, 

uveřejňuje zprávy na webu KHS, vystupuje za KHS ve zpravodajských relacích v rozhlase a televizi, 

vydává tiskové zprávy o aktuálních tématech, organizuje tiskové brífinky a tiskové konference, komunikuje 

jménem KHS na sociálních sítích, připravuje podklady pro mediální vystoupení zástupců KHS, tvoří 

mediální strategii, připravuje scénáře pro krizovou komunikaci.  

Média 

Na začátku roku 2022 byla doménou mediálního prostoru pokračující pandemie onemocnění Covid-19, a to 

zejména v souvislosti s testováním žáků a studentů ve školách. Po 1. čtvrtletí, kdy postupně došlo ke zrušení 

všech protiepidemických opatření, se i mediální komunikace KHS začala z krizové měnit na běžnou a do 

popředí se opět dostávala témata napříč všemi odbornostmi KHS v závislosti na sezóně.  

 

Komunikace s médii v roce 2022 spočívala především v individuálním sdělování požadovaných informací, 

a to jak pro celostátní, tak pro regionální periodika a internetová a televizní zpravodajství. O aktuálním dění 

v rámci KHS byla média informována také prostřednictvím tiskových zpráv. Poskytovány byly četné 

rozhovory pro rozhlas a televizi (např. čt24, CNN Prima News, ČRo Region, TV Nova).   

 

Nejčastěji komunikovaná témata: aktuální vývoj pandemie koronaviru v kraji, situace ve výskytu 

koronaviru ve školských zařízeních, kvalita koupacích vod, kontroly letní dětské rekreace, kontroly 

stravovacích zařízení, opičí neštovice, chřipka, ptačí chřipka.   

Nejčastější média: Regionální mutace Deníku a regionální periodika – tištěné + web (125), MF Dnes 

+  idnes.cz (32), Český rozhlas Region + Radiožurnál (31), Rádio Relax (9), Právo +  novinky.cz (9),  

seznamzpravy.cz (9), CNN Prima News (6), ČT a ČT24 (5). 

 

Webová prezentace KHS  

Na webových stránkách KHS jsou pravidelně uveřejňovány aktuální zprávy např. o epidemiologické 

situaci, o aktuálně platných protiepidemických opatřeních, o změnách v legislativě týkající se ochrany 

veřejného zdraví nebo o výběrových řízeních. Návštěvník zde nalezne také popis činnosti jednotlivých 

odborů KHS nebo kontakty na vedení KHS a zaměstnance jednotlivých odborů. V roce 2022 byl prostor 

stránek nadále věnován praktickým informacím v souvislosti s pandemií koronaviru. Pod tematickým 

bannerem „Koronavirus“ přibývaly nové příspěvky, týkající se mimo jiné očkovací kampaně. Ke konci 

roku jsme se podrobněji věnovali tématu opičích neštovic. V průběhu roku byly aktivně využívány také 

ostatní tematické bannery („Úřední deska,“ „ARI/Chřipka,“ „Koupací vody,“ „Rodinné domy,“ „Koupací 

vody,“ nebo „Klíšťata“).  

 

Sociální sítě  

V roce 2022 pokračovala komunikace s občany prostřednictvím Facebooku KHS. Veřejnosti byly názornou 

a stručnou formou tlumočeny aktuální změny a platná protiepidemická opatření, uveřejňovány zde ale byly 

také výsledky kontrolní činnosti KHS či nabídka volných míst. Facebook byl nadále komunikačním 

prostředkem, který veřejnost velmi ocenila a využívala, zejména ve formě kladení individuálních dotazů. 

V roce 2022 se počet nových počet fanoušků, tedy lidí, kteří stránku aktivně sledují, opět zvýšil (z 9 338 

na 9 699). Prostřednictvím této platformy bylo v roce 2022 zodpovězeno 104 dotazů. V prosinci 2022 

začala KHS ke zveřejňování aktuálních informací využívat také platformu Twitter, kde má zatím 

19 sledujících. 

 

 



 34 

Tabulka č. 19: Medializace činnosti KHS v roce 2022 

 

4.3 KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST KHS  

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 ředitele 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. 

 

Krizový štáb KHS (dále i „KŠ StčK“) je pracovním orgánem ředitele KHS k řešení krizových situací podle 

zákona č. 240/2000 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 2022 

nebyl krizový štáb KHS aktivován.  

 

Krajská epidemiologická komise 

Krajská epidemiologická komise Středočeského kraje (dále jen „KEK StčK“) je stálým pracovním orgánem 

hejtmana kraje. KEK StčK svolává ředitel KHS, který je předsedou této komise zejména k projednání 

zásadních záležitostí týkajících se řešení epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření v případě 

výskytu závažných infekčních onemocnění.  

 

Jednání krajské epidemiologické komise v roce 2022 neproběhlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výstupy Počet  

Tištěná média a web 278 

Rozhlas a televize 73 

CELKEM 351 

Počet vydaných tiskových zpráv 7 

Počet písemných odpovědí 102 

Počet poskytnutých rozhovorů 27 
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Spolupráce s dalšími orgány kraje 

 

Krajský úřad Středočeského kraje 

 

Ředitel KHS se účastnil jednání krizového štábu Středočeského kraje v těchto termínech:  

 

MĚSÍC DEN PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

leden 4., 12., 19., 26. informace KHS o epidemiologické situace v kraji, ohniska nákazy 

v kraji, nasazení sil a prostředků AČR ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních 

únor 2., 16. informace KHS o epidemiologické situace v kraji, ohniska nákazy 

v kraji, nasazení sil a prostředků AČR ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních 

březen 2., 4., 7., 10., 11., 

14., 16., 21., 25., 30. 

informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

duben 4., 11., 19., 27. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

květen 4., 11., 18., 25., 31. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

červen 14., 29. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

červenec 21. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

srpen 16. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

září 14. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

říjen 12. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

listopad 30. informace o vývoji situace uprchlíků z Ukrajiny, zřízení KACPU, 

návrhy k řešení situace, opatření pro řešení situace 

 

Ředitel KHS se účastnil jednání bezpečnostní rady Středočeského kraje, které se konalo dne 16. 12. 2022. 

Krizová manažerka se zúčastnila metodického shromáždění orgánů krizového řízení Středočeského kraje 

dne 16. –17.06.2022, kde prezentovala informace o činnosti KHS v předmětné oblasti. 

Krizová manažerka se účastnila pravidelných jednání Krajské komise pro oblast závislostí ve dnech 7. 2. 

2022, 20. 4. 2022, 18. 5. 2022, 14. 9. 2022 a 28. 11. 2022. 

 

ORP a obce Středočeského kraje 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu bylo jednání 

bezpečnostní rady města Černošice odloženo z června na 9. 11. 2022. 
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4.4 EKONOMICKÁ AGENDA  

KHS zajišťovala i běžné ekonomické agendy. Pracovnice oddělení ekonomického ve stanovených 

termínech zúčtovávaly všechny položky příjmů a výdajů v souladu s rozpočtovými pravidly. Stanovené 

limity výdajů na jednotlivých položkách byly dodrženy. Řádně byly prováděny čtvrtletní, respektive roční 

závěrkové operace. V řádném termínu byla provedena inventarizace majetku. Pracovníci oddělení 

provozně-organizačního zajišťovali běžný provoz všech objektů KHS na 10 územních pracovištích 

a v sídle KHS, spočívající ve správě majetku.  

V roce 2022 byly z národních prostředků realizovány 2 investiční akce v hodnotě 1 774 871 Kč. Jednalo se 

o obnovu vozového parku KHS. V rámci investičního nástroje ReactEU byla rozpracována 

1 investiční akce v objemu 3 018 858 Kč, a to za účelem modernizace IT infrastruktury. 

4.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)  

Z důvodu vysokých nároků na ochranu dat bylo zprovozněno zálohování dat serverů všech územních 

pracovišť přes šifrovaný privátní virtuální tunel (tzv. VPN) do centrální serverovny v sídle KHS. Data 

jednotlivých serverů jsou tak dle aktuální velikosti a odpovídajícímu času zálohovány do sídla KHS. Tyto 

zálohy slouží jako kritické zálohy pro případ kybernetického útoku a poškození záloh místních, které jsou 

standardně prováděny obvyklým způsobem na denní bázi. Po přechodu do centrálního systému MZNet 

bude třeba tento systém rekonfigurovat dle nové IT struktury. 

Po dobu několika měsíců se připravovala nová IT struktura (nová IP adresace, přechod na centrální 

doménový server, přeinstalování všech počítačů, přesuny virtualizovaných serverů, rekonfigurace centrální 

WiFi, tiskáren apod.) dle požadavků a metodiky Ministerstva zdravotnictví pro nový centrální IT systém 

MZNet. Řešilo se zálohování dat původních serverů, migrace dat a hladký přechod  

do nového centrálního systému, který by minimálně omezoval uživatele při jejich práci s výpočetní 

technikou. Byl zprovozněn nový webmail, který bude dočasně sloužit jako jediná možnost přístupu 

k emailovému poštovnímu klientovi, a to do doby, než bude provedena migrace jednotlivých počítačů 

v rámci celé KHS do centrálního systému MZNet a budou nasazeny MS Office 365. Poté zůstane webmail 

zachován jako alternativní možnost.  

Zprovozněn byl kamerový systém v rámci celé KHS. Všechna územní pracoviště jsou tak monitorována, 

a to na příchodových trasách, případně obvodovém plášti budovy, dle technických a místních podmínek. 

Kamerové záznamy jsou pořizovány i v noci za použití systému nočního vidění. Použity mohou být jen při 

řešení pojistných událostí, na žádost Policie ČR, soudů, a to s výslovným souhlasem ředitele KHS.  

Byla provedena rekonstrukce serveroven na územních pracovištích v Nymburku, Benešově a Rakovníku 

s cílem zajištění kybernetické ochrany dat. Vznikly tedy vyhrazené prostory určené výlučně pro 

serverovnu.  

Proběhla instalace alarmů na územních pracovištích, a to za účelem zajištění ochrany majetku 

a kybernetické bezpečnosti KHS. Dle místních podmínek byla pracoviště vybavena čidly na detekci 

požáru (kouř a zvýšená teplota) a čidly na detekci pohybu osob. Střeženy jsou zpravidla vstupní prostory 

a prostory serveroven.  
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4.6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

V roce 2022 byla provedena aktualizace číselníků nutných pro definování jednotlivých osobních údajů, 

a tím i aktualizace databáze osobních údajů v jednotlivých registrech. 

KHS má vydanou organizační směrnici řízení kvality 2.02.13, kterou stanovuje pravidla  

pro nakládání s osobními údaji. Organizační směrnicí řízení kvality 3.09.02 dokumentuje postupy 

hygienických registrů, určuje strukturu vkládaných dat a rozsah osobních údajů, vedených v jednotlivých 

registrech. 

KHS tak plní své povinnosti na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792 a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

4.7 SYSTÉM KVALITY ŘÍZENÍ   

V prvém pololetí roku 2022 byla ukončena implementace systému řízení kvality v optimální míře 

stanovené metodikou Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu „Podpora 

profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“. 

KHS od roku 2019 implementovala systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a na 

základě výsledků certifikačního auditu Českou společností pro jakost, z. s. v červnu  

- červenci 2022 získala s platností od 5. 8. 2022 „Certifikát shody systému managementu kvality 

s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 pro výkon státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného 

zdraví a státního zdravotního dozoru v rozsahu své působnosti“ (viz příloha č. 2). Získaný certifikát 

100001196/QMS 2022 byl vydán na období 05. 08. 2022 – 04. 08. 2025 s dozorovými audity v letech 2023 

a 2024. 

Dne 30. 08. 2022 rovněž proběhl Přezkum implementace zavedení systému kvality a posouzení shody 

procesů služebního úřadu s požadavky Metodického pokynu pro řízení kvality  

ve služebních úřadech podle usnesení vlády č. 214/2018, a to pracovníky sekce pro státní službu 

Ministerstva vnitra. 

Na základě úspěšné certifikace a závěrů přezkumu přednášel manažer kvality KHS 

v rámci Dnů kvality 2022 na Konferenci pro systémy managementu, pořádané ve dnech  

7. – 8. 11. 2022, na téma „Naše cesta k certifikaci“. 

Velice pozitivně byla dozorovými orgány hodnocena aplikace KVALITA, zahrnující edukační, 

dokumentační, výkonné moduly a on-line agendy řízení metrologie, vozového parku, vyhrazených 

technických zařízení, smluv, neshod, podnětů, procesních cílů. 

V roce 2023 budou prováděny aktualizace a revize organizačních směrnic řízení kvality podle časového 

plánu určeného modulem Plánování dokumentů SŘK. Dále se uskuteční interní audity dle Programu auditů 

a zejména pak příprava na dozorový audit Českou společností pro jakost, z. s.



 

PŘÍLOHA Č. 1 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE – základní organizační struktura 

Ředitel KHS - vedoucí 
služebního úřadu

odbor správní -
ředitel 

oddělení právní a 
kontrolní

oddělení personální 
a dokumentační

sekce ochrany a podpory veřejného zdraví -
ředitelka

odbor 
protiepidemický -

ředitelka

oddělení 
protiepidemické 

pro okresy PV a PZ

oddělení 
protiepidemické 

pro okresy: BN, BE a 
RA, KL, KO a KH, ME 

a NB, MB, PB

odbor  hygieny 
obecné a komunální 

- ředitelka

oddělení hygieny 
obecné a komunální 
pro okresy PV a PZ

oddělení hygieny 
obecné a komunální  
pro okresy: BN, BE a 
RA, KL, KO a KH, ME 

a NB, MB, PB

odbor hygieny 
práce - ředitelka

oddělení hygieny 
práce pro okresy PV 

a PZ

oddělení hygieny 
práce pro okresy: 
BN, BE a RA, KL a 
ME, KO, KH a NB, 

MB, PB

odbor hygieny 
výživy a předmětů 
běžného užívání -

ředitel

oddělení hygieny 
výživy pro okresy 

PV a PZ

oddělení hygieny 
předmětů běžného 

užívání

oddělení hygieny 
výživy pro okresy: 
BN a KH, BE a RA, 
KL a ME, KO a NB, 

MB, PB

odbor hygieny dětí 
a mladistvých -

ředitelka

oddělení hygieny 
dětí a mladistvých 
pro okresy PV, PZ a 

BN

oddělení hygieny 
dětí a mladistvých 

pro okresy: BE a PB, 
KL a RA, KO, KH a 

NB, ME a MB

odbor ekonomicko -
provozní - ředitelka

oddělení 
ekonomické

oddělení provozně-
organizační



 

PŘÍLOHA Č. 2 

Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 pro výkon státní 

správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a státního zdravotního dozoru v rozsahu své 

působnosti 
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