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Kontrolní činnost v roce 2021 – Mimořádná opatření MZ ČR 

 
Provozovny (restaurace, bary), festivaly a venkovní hromadné akce 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS MSK“) provádí 
kontroly provozoven stravovacích služeb, v rámci kterých se mimo jiné zaměřuje na kontrolu 
povinností stanovených v mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále „MZ 
ČR“). Tyto kontroly jsou rovněž prováděny ve spolupráci s Policií ČR. K dnešnímu dni bylo provedeno 
více než 500 kontrol provozoven. V rámci těchto kontrol bylo zkontrolováno 2391 fyzických osob.  

V rámci celorepublikové spolupráce 
s PČR byly provedeny kontroly 
provozoven stravovacích služeb, 
které byly zaměřeny na kontrolu  
O-T-N (očkování, testování, 
prodělání onemocnění) u fyzických 
osob. V rámci této akce bylo 
zkontrolováno 54 provozoven a cca 
530 fyzických osob. 

V průběhu července byly provedeny 
kontroly venkovních hromadných 
akcí (hudebních festivalů). 
Zaměstnanci KHS MSK se při těchto 
kontrolách zaměřovali zejména  
na plnění povinností pořadatelů akcí 
uložených v mimořádných 
opatřeních MZ ČR, a to např.  
na zajištění kontroly O-T-N  
u fyzických osob při vstupu na akci.  

Na místech nebylo v době kontrol 
zjištěno porušení mimořádných 
opatření. 

 

 

 

 

 

Školská zařízení, tábory, zotavovací a podobné akce 

KHS MSK provedla ve školských zařízeních, na táborech a podobných akcích k dnešnímu dni v našem 
kraji celkem 858 kontrol, z toho 697 specifických kontrol bylo zaměřených na kontrolu mimořádných 
opatření MZ ČR ve školách a školských zařízeních. 
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Celkem bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 
21.000, -, z toho 2 sankce ve výši 13.000,- v MŠ  
a ŽS za nedodržení mimořádných opatření 
(testování). Sankce měly zároveň souvislost  
s ohlášenými podněty občanů na konkrétní 
zařízení. Celkem bylo šetřeno 21 podnětů, z toho 
bylo 18 neoprávněných, 1 oprávněný částečně  
a 2 oprávněné.  

K dnešnímu dni bylo provedeno 101 kontrol 
mimořádných opatření na zotavovacích akcích  
a 19 kontrol mimořádných opatření u jiných 
podobných akcí. Kontroly byly zaměřeny  
na ověření počtu účastníků tábora, vedení 
evidence zúčastněných osob, kontrolu splnění 
podmínek pro přijetí na tábor (systém O-T-N)  
a přetestování ve frekvenci 7 dní u stanovených 
osob.  

Jeden tábor byl ukončen z důvodu výskytu 
onemocnění COVID-19. 

 

  

 

Izolace, karantény 

KHS MSK provedla letos v součinnosti s PČR 
celkem 3270 kontrol, přičemž bylo zjištěno 
celkem 82 porušení. Kontroly budou probíhat  
i nadále v případě zjištění podezření  
na nedodržování povinností nebo v případě 
podnětu. V roce 2021 bylo k datu 17.8. 
v Moravskoslezském kraji nařízeno celkem 
95 731 karantén a 90 648 izolací. 
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Odběrná místa, zdravotnická zařízení 

Kontrol mimořádných opatření v odběrných místech (mimo zdravotnická zařízení), zdravotnických 
zařízení, domovů důchodců apod. bylo v tomto roce provedeno celkem 67, z toho bylo 29 kontrol  
na základě podnětu. Závady byly zjištěny celkem ve 13 případech. 

 

   

 

 
Zveřejněno dne 18.8.2021 
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