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INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  

 

 

1. NÁZEV 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 
2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen“ KHS MSK“) 
vznikla k 1.1.2003 v rámci 2. etapy reformy veřejné správy, během které došlo k rozdělení činnosti 
hygienické služby v ochraně veřejného zdraví do dvou oblastí, a to na výkon státní správy a 
státního zdravotního dozoru, který vykonávají krajské hygienické stanice a na poskytování služeb, 
které poskytují zdravotní ústavy. KHS MSK byla zřízena v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Zřízení bylo deklarováno 
prohlášením ministryně zdravotnictví o zřízení krajských hygienických stanic č.j. 31334/2002 ze 
dne 11.11.2002. KHS MSK je organizační složkou státu určenou k výkonu specializovaných 
úkonů v ochraně veřejného zdraví. Funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
které je současně jejím nadřízeným orgánem.  

KHS MSK je orgán ochrany veřejného zdraví ve správním obvodu Moravskoslezského kraje 
s územními pracovišti v obcích Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava 
k odbornému usměrňování ochrany veřejného zdraví, který je souhrnem činností a opatření 
k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a 
hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku 
nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. 
Ohrožení veřejného zdraví je stav, při kterém jsou  obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny 
nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních 
podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.  

 

Na základě ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  krajské hygienické stanici náleží: 

 
a) Vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit úkoly státní správy v ochraně veřejného 

zdraví včetně státního zdravotního dozoru, vyplývajícího z ustanovení § 84 a následujících 
citované zákonné úpravy.  

b) Vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností 
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem a zvláštními 
právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci před riziky 
plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, 
z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími 
pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. 

 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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c) Na návrh povinného subjektu rozhodnutím zařazovat práce do příslušných kategorií 
a stanovovat, které práce jsou pracemi rizikovými a vést evidenci rizikových prací.  

d) Za podmínek stanovených zákonem stanovit minimální rozsah a termíny sledování faktorů 
pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a 
následných lékařských preventivních prohlídek osob vykonávajících rizikové práce.     

e) Za podmínek stanovených zákonem určit zaměstnavateli způsob a minimální rozsah 
sledování zátěže organismu zaměstnanců vykonávajících rizikové práce, faktory pracovních 
podmínek. 

f) Vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zajistit pracovnělékařské služby 
uloženou zvláštním právním předpisem a nad plněním povinností zaměstnavatele poskytovat 
zařízením vykonávajícím pracovnělékařské služby informace nutné k ochraně zdraví při 
práci, uložené zvláštním právním předpisem. 

g) Provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání. 
h) Zřizovat komise v případech zákonem stanovených. 
i) Plnit úkoly dotčeného správního úřadu. 
j) Uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví 

včetně hodnocení a řízení zdravotnických rizik. 
k) V rozsahu stanoveném zákonem projednávat přestupky. 
l) Nařizovat, organizovat, řídit, popř. i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení 

šíření infekčních onemocnění a v uvedeném rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů 
zdravotních služeb a kontrolovat ji, a určovat poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
provedou opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění, a plnit 
úkoly s tím související.  

m) Nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření 
k ochraně zdraví při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a 
nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení, včetně uvolnění výrobků na trh 
nebo do oběhu.  

n) Usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb nebo osob provozujících ústav sociální 
péče nebo ústav sociální péče státu v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním 
nákazám a kontrolovat ji. 

o) Stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení 
v pracovních podmínkách. 

p) Na návrh zaměstnavatele přezkoumávat opatření zařízení vykonávajícího pracovnělékařské 
služby vydané podle § 39. 

q) Nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, 
je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů 
podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů a určit rozsah a dobu plnění této 
povinnosti. 

r) Provádět epidemiologická šetření.  
s) Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence, negativního ovlivňování 

zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se monitorování vztahů zdravotního stavu 
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a pracovních podmínek. 

t) Spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky 
příslušného regionu.  

u) Podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému. 
v) Potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění, že byla nařízena 

karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku, jejich 
ukončení, popřípadě jejich trvání. 
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Na základě ustanovení § 82a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.  krajské hygienické stanici při řízení 
jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách 
využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, a v dalších 
povrchových vodách ke koupání podle § 6g náleží :  

a) v souladu s pravidly monitorování jakosti povrchových vod ke koupání vydat do 1. května 
kalendářního roku monitorovací kalendář a v monitorovacím kalendáři určí četnost odběrů 
vzorků vody; 

b) rozhodovat z moci úřední nebo na žádost provozovatele podle § 6a nebo osoby uvedené v § 6d 
o pozastavení monitorovacího kalendáře z důvodů výjimečné situace a o jeho pokračování, 

c) vydávat opatření obecné povahy, kterým stanoví dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke 
koupání nebo dočasné nebo trvalé varování před koupáním, pokud se dozví o neočekávané 
situaci nebo je-li voda ke koupání znečištěna, 

d) nařizovat odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání v případě pozastavení 
monitorovacího kalendáře nebo krátkodobého znečištění vody nebo dalšího vzorku vody v 
případě možného ohrožení zdraví koupajících se osob, 

e) podle pokynu Ministerstva zdravotnictví vydaného podle § 80 odst. 1 písm. v) a na základě 
výsledků monitorování jakosti povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu podle § 6g 
sestavovat soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a 
informuje o jakosti povrchové vody ke koupání veřejnost v blízkosti koupacího místa, na svých 
internetových stránkách a na Portálu veřejné správy. 

 

Krajské hygienické stanice je dále v souladu s ustanovením § 82a odst. 4 povinna informovat 
Ministerstvo zdravotnictví o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho důvodech a o dalších 
významných opatřeních přijatých na úseku řízení jakosti vody ke koupání. Dále jsou krajské 
hygienické stanice povinna každoročně do 31. října předávat správcům povodí podklady nezbytné 
pro sestavení, přezkoumání a aktualizaci profilů povrchových vod ke koupání uvedených v 
seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) v rozsahu stanoveném vodním zákonem 8a). 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Organizační schéma  
 
Informace o vnitřních útvarech  
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4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ  
 
4.1. Kontaktní poštovní adresa  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Bruntál   Územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 11 Bruntál 

Frýdek-Místek Územní pracoviště Frýdek-Místek, tř. Palackého 121, 738 02 Frýdek – Místek 

Karviná  Územní pracoviště Karviné, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov 

Nový Jičín  Územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín 

Opava  Územní pracoviště Opava Olomoucká 82, 746 01 Opava (druhá budova - 
Roosveltova 37) 

 

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvy 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Bruntál   Územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 11 Bruntál 

Frýdek-Místek Územní pracoviště Frýdek-Místek, tř. Palackého 121, 738 02 Frýdek – Místek 

Karviná  Územní pracoviště Karviné, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov 

Nový Jičín  Územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín 

Opava  Územní pracoviště Opava Olomoucká 82, 746 01 Opava (druhá budova - 
Roosveltova 37) 

 
 
4.3. Úřední hodiny 
-platí pro všechna pracoviště KHS MSK 

Pondělí 8:00-17:00 hod 

Úterý 8:00-15:30 hod  

Středa 8:00-17:00 hod 

Čtvrtek 8:00-15:30 hod 

Pátek  8:00-15:30 hod 
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4.4. Telefonní čísla 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 595 138 111 

Územní pracoviště Bruntál       554 774 111 

Územní pracoviště Frýdek-Místek      558 418 111 

Územní pracoviště Karviné       596 397 111 

Územní pracoviště Nový Jičín       556 770 370 

Územní pracoviště Opava Olomoucká 82, 746 01 Opava    553 668 841 

 
 
4.5. Čísla faxu  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 595 138 109 

Územní pracoviště Bruntál       554 716 582 

Územní pracoviště Frýdek-Místek      558 435 015 

Územní pracoviště Karviné       596 311 751 

Územní pracoviště Nový Jičín       565 770 360 

Územní pracoviště Opava Olomoucká 82, 746 01 Opava    553 668 862 

  
 

4.6. Adresa internetové stránky 
www.khsova.cz 

 
4.7. Adresa e-podatelny 
podatelna@khsova.cz 

 
4.8. Další elektronické adresy  
Datová schránka: w8pai4f 

 
5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT 
Platby za sankce : č.ú.: 3754-15922761/0710 

Ostatní platby a náhrady nákladů řízení : č.ú.: 19-15922761/0710 

 

6. IČ 
71009167 

 
 

http://www.khsova.cz/
mailto:podatelna@khsova.cz
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7. DIČ  
Nejsme plátci DPH.  
 
 

8. DOKUMENTY 
8.1. Seznam hlavních dokumentů 
Zřizovací listina  

Organizační řád 

 

8.2. Rozpočet  
Schválený rozpočet 2008 

Schválený rozpočet 2009  

Schválený rozpočet 2010 

Schválený rozpočet 2011 

Schválený rozpočet 2012  

Schválený rozpočet 2013  

 
 
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE 
Žádosti o informace se podávají žadatelem ústně nebo písemným podáním, a to i prostřednictvím 
sítě nebo telekomunikačního zařízení na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, tel. č. 595 138 111, fax: 595 138 109, email: 
podatelna@khsova.cz. Žádost lze podat také prostřednictvím datové schránky KHS MSK( IDS: 
w8pai4f) 

 

Písemná podání se přijímají a evidují na podatelně v budově KHS MSK v přízemí a na 
podatelnách územních pracovišť.  

Ústně podanou žádost o informaci příslušný zaměstnanec vyřídí ihned je-li to možné, nebo 
poskytne občanu vysvětlení a poučení. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta 
anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost 
písemně.  

Písemné žádosti lze rovněž zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jako 
elektronickou zprávu na adresu podatelny KHS MSK. Žádost je podána dnem, kdy byla KHS MSK 
doručena.  

 
Informace lze rovněž získat přímo na jednotlivých územních pracovištích:  

Bruntál   Územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 11 Bruntál, tel: 554 774 111, fax: 
554 716 582, 

mailto:podatelna@khsova.cz
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Frýdek-Místek Územní pracoviště Frýdek-Místek, tř. Palackého 121, 738 02 Frýdek – Místek, 
tel: 558 418 111, fax: 558 435 015, 

Karviná  Územní pracoviště Karviné, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov, tel: 
596 397 111, fax: 596 311 751, 

Nový Jičín  Územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, tel: 
556 770 370, fax: 565 770 360, 

Opava  Územní pracoviště Opava Olomoucká 82, 746 01 Opava, tel: 553 668 841, fax: 
553 668 862 , (druhá budova - Roosveltova 37) 

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ 
Žádosti, návrhy a jiná dožádání a podání občanů se vyřizují podle podaného obsahu a to na základě 
obecných právních předpisů:  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Lhůty k vyřízení žádostí, stížností, návrhů a dožádání: 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak je povinností správního orgánu rozhodnutou ve věci 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba 

- až 30 dnů nařizuje-li se ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, předvést 
nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li 
o zvlášť složitý případ 

- nutná k provedení a)dožádání podle § 13 odst. 3 

   b)ke zpracování znaleckého posudku 

   c)k doručení písemnosti do ciziny 

 

• zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět 
tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede 
stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 

 

• zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti.  Lhůtu pro poskytnutí informace 
lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Lhůta pro rozhodnutí o odepření 
informace činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Lhůta, kdy je žadatel odkázán na již zveřejněnou 
informaci je nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí žádosti. Lhůta pro odložení žádosti, v případě že 
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se požadovaná informace nevztahuje na působnost správního orgánu je do 7 dnů  ode dne 
doručení žádosti. Lhůta k upřesnění podané žádosti činí pro žadatele do 30 dnů ode dne doručení 
výzvy k upřesnění.  

 

• vyřízení stížnosti v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb.  
Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 60 dnů ode dne jejího doručení příslušnému orgánu. O vyřízení 
stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě také vyrozuměn. Ve výjimečných případech lze lhůtu 
prodloužit, nelze-li zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.  

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
Proti rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydaným KHS MSK ve správním řízení podle 
zákona č. 500/2004 Sb. lze uplatnit následující opravné prostředky 

a) Odpor - proti příkazu vydaném ve zkráceném řízení podle § 150 odst. 1 a 2 zákona 
č.500/2004 Sb. může podat ten, jemuž byla uložena povinnost a to ve lhůtě 8 dnů ode dne 
oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Lhůty pro vydání 
rozhodnutí začínají běžet znovu dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Odpor 
se podává u správního orgánu, který příkaz vydal.  

b) Odvolání – proti rozhodnutí správního orgánu, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat 
odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo 
ústně do protokolu vzdal. Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu. 
Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (viz 
níže) a dále musí obsahovat  

 - údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje  

 - v jakém rozsahu ho napadá 

 - v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 
řízení jež mu předcházelo. 

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá 
zrušení celého rozhodnutí.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  

Odvolací lhůta činí  15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno 
před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.  

 

Z ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyplývají následující náležitosti podání:  

 - fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a  místo trvalého pobytu, 
popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3 správního řádu 
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 - v podání související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a 
příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele, nebo druh podnikání 
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a 
adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako 
místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování 

 - právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo 
nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.  

 

Podání opravného prostředku  lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, anebo v elektronické 
podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů 
potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno učinit pomocí jiných 
technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez 
použití zaručeného elektronického podpisu. Odvolání lze učinit rovněž prostřednictvím datové 
schránky KHS MSK.  

 

Pro příjem písemných podání jsou určeny jednotlivé podatelny KHS MSK ( viz kontakty), které 
přijímají podání po celou provozní dobu.  

Formulář k případnému odvolání lze získat zde  

 

12. FORMULÁŘE 
Vzory žádostí a formulářů, návody a pokyny 

 
13. POPISY POSTUPŮ-NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ 
Postup pro řešení životních situací 
 

14. PŘEDPISY 
14.1.Nejdůležitější používaná předpisy 
OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
• zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/224/225/
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320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
• zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách  
• vyhláška č. 20/2001 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti 

Ministerstva zdravotnictví 
• vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti 

v některých oborech ochrany veřejného zdraví , ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 138/2003 
Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví  

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších přepisů  
 
EPIDEMIOLOGIE 

• zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve 
znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách)  
• zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
• vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdější předpisů  
• vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších 

předpisů 
• vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotních zařízení a 

kontaktních pracovišť domácí péče 
 
HYGIENA VÝŽIVY A PBU 

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 
bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a 
pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve 
znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti 
o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické 
osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalosti 
hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)  

• vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č.447/2004 Sb. o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, 
podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a 
kofeinu  

• vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, ve znění pozdějších předpisů 
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• vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu 
jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 4/2008 Sb. kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních 
rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve 
znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 448/2009 Sb. o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 235/2010 Sb. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění 
pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 
 
HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH 

• zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších 

předpisů 
• vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 
 
HYGIENA PRÁCE 

• zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, ve znění 

pozdějších předpisů 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) , ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon)  

• nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů 

• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů 
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• vyhláška č. 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek  

 
HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ 

• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) , ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
• zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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• zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  
• vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
• vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou a na úpravu vody 
• vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity 

písku v pískovištích venkovních hracích ploch  
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 
EVROPSKÉ PŘEDPISY 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro 

styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS 
• nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická 

pravidla pro potraviny živočišného původu 
• nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro 

organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě 
• nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření 

dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínkách zvířat 

• nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech 

reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o 
změně směrnice Rady 91/414/EHS Text s významem pro EHP 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 
o změně směrnice 1999/45/ES o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 
1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o přídatných látkách  
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006  
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích  
• nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14.ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených 

pro styk s potravinami 
 

 

Texty jednotlivých právních předpisů nejdete také na internetových stránkách Ministerstva vnitra 
České republiky, které v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů způsobem umožňující 
dálkový přístup.  



TEL.: 595 138 111 
FAX: 595 138 109 

 Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 
     

14.2.Vydané právní předpisy 
-------------------- 
 
 
 
15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFROMACÍ 
15.1.Sazebník úhrad za poskytování informací  
Sazebník úhrad za poskytování informací  

 

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
Rozhodnutí MZČR č.j. 4614/2008-SOZ-30.1-30.1.08 ze dne 13.02.2008 

 
 

16. LICENČNÍ SMLOUVY 
---------------------- 

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.  
Výroční zprávy o poskytnutí informací jsou zpracovány na základě ustanovení § 18 zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který KHS 
MSK jako povinnému subjektu stanovuje každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané 
struktuře vždy do 1.března roku následujícího. Předmětem výročních zpráv je souhrnná evidence 
písemných žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informací.  
 
 
Výroční zpráva za rok 2006 
Výroční zpráva za rok 2007 
Výroční zpráva za rok 2008 
Výroční zpráva za rok 2009 
Výroční zpráva za rok 2010 
Výroční zpráva za rok 2011  
Výroční zpráva za rok 2012 

 
 
 

 
 MUDr. Helena Šebáková,v.r.  

ředitelka Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
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