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Sankční činnost KHS Ostrava 2017 
 
 
V problematice ochrany veřejného zdraví provádí Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS) státní zdravotní dozor 
v oblasti životních a pracovních podmínek a v předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění. Provádí kontrolu kvality pitných vod a vod sloužících k rekreačním 
účelům, kontrolu podmínek ve školských zařízeních a na dětských zotavovacích 
akcích, ve stravovacích službách, v problematice činností epidemiologicky 
závažných, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních pro seniory, dále v oblasti 
pracovního prostředí a epidemiologie infekčních onemocnění. 
V rámci výkonu státního zdravotního dozoru bylo v roce 2017 provedeno celkem 19 
393 kontrol a šetření. Ne vždy kontrolované subjekty postupují plně v souladu 
s podmínkami stanovenými v příslušných zákonech či v podzákonných předpisech. 
Za zjištěné nedostatky byly uloženy ve 1044 případech finanční sankce v celkové 
výši 5 267 000,- Kč + správní poplatek 559 000,- Kč. 
Sankce byly ukládány v širokém spektru porušování právních předpisů pro ochranu 
veřejného zdraví téměř ve všech oblastech odborné činnosti KHS. Ve školských 
stravovacích zařízeních se celkem 94 pokut týkalo nedodržení provozní hygieny (ve 
13 případech byla nařízena sanitace), dále postupů založených na zásadách 
HACCP, nedodržení lhůt spotřeby a nevhodného skladování potravin, nezajištění 
požadovaného stavebně-technického stavu. Závady podobného charakteru byly 
zjišťovány rovněž v běžných stravovacích provozovnách. 
Závažné nedostatky byly v 51 případech důvodem k okamžitému uzavření 
provozovny a nařízení sanitace. Dalších 102 opatření se týkalo likvidace nebo 
vyřazení potravin a pokrmů (prošlé nebo zjevně smyslově narušené potraviny, popř. 
s nálezem plísně nebo hniloby). Finanční sankce v oblasti stravování činily v roce 
2017 celkem 2,223 mil. Kč, což představuje více než 42 % z celkové výše udělených 
pokut. 
Na základě nedostatků při výkonu činností epidemiologicky závažných (služby péče 
o tělo - kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, tetovážní salóny apod.) bylo uloženo 
celkem 86 pokut ve výši 144 tis. Kč. Nejčastější nedostatky jsou shledávány 
v provozní hygieně (nesprávná dezinfekce nebo sterilizace). Obdobné závady 
(nedostatky v kontrole účinnosti sterilizačního přístroje, v písemné dokumentaci 
sterilizace či nedostatky v oblasti dezinfekce) byly zjišťovány také při kontrolách ve 
zdravotnických zařízeních, kde bylo uloženo 51 finančních sankcí ve výši 482 tis. Kč. 
V problematice předmětů běžného užívání bylo v roce 2017 uloženo 42 sankcí 
v celkové výši 342 tis. Kč. Mezi časté závady patřily nedostatky ve značení 
kosmetických přípravků (např. alergenních látek v parfémech) a kvalita materiálů u 
výrobků určených pro děti do 3 let (zjištění nadlimitního obsahu esterů kyseliny 
ftalové v hračkách z měkčeného plastu). 
V oblasti ochrany zdraví při práci patřilo k nejčastějším nedostatkům neprovedení 
kategorizace prací, nevyhodnocování zdravotních rizik na pracovištích, včetně 
zajištění potřebných měření v pracovním prostředí, neposkytování předepsaných 
osobních ochranných pracovních prostředků, nedostatečné zajištění pracovně 
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lékařských služeb nebo nedostatků v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a směsmi. Sankce se týkaly i nezajištění vyhovujícího osvětlení a větrání na 
pracovištích a nedostatků sanitárních zařízení (nedostatečná kapacita, údržba, úklid, 
nezajištění teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců). V loňském roce bylo za 
zmíněné závady uloženo 175 pokut v celkové výši 1,472 mil. Kč. 
 


