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Souhrnná zpráva o činnosti KHS MSK  
za I. pololetí 2022 

 
 

Kontrolní činnost 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) 
vykonává státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) podle kontrolního plánu. Ministerstvo zdravotnictví 
ČR stanovuje jednotlivým krajských hygienickým stanicím pro příslušný kalendářní rok celostátní 
priority SZD a KHS MSK s ohledem na krajská specifika, sezónnost a aktuální situaci určuje priority 
krajské. Mimo plánovaný výkon SZD je KHS MSK prováděn rovněž výkon SZD na základě podnětů 
občanů. V hodnoceném období provedla KHS MSK celkem 3.128 kontrol.  
 
Tabulka 1 Sankce za přestupky 

Přestupky – pravomocná rozhodnutí 477 

Celková výše udělených pokut 1.598.400 Kč 

 

Preventivní činnost 
 
Mimo výkonu SZD plní KHS MSK úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., 
KHS MSK vydává závazná stanoviska/stanoviska zejména dle stavebního zákona, zákona o odpadech, 
školského zákona, zákona o integrované prevenci, zákona o zdravotních službách či dle zákona 
o pohřebnictví. Za uváděné období bylo vydáno 4.428 stanovisek a vyjádření podle § 77 zákona 
č. 258/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjádření.  
 

Ostatní činnost 
 
Tabulka 2 Přehled vybraných rozhodnutí vydaných KHS MSK v I. pololetí 2022 

Kategorizace prací § 37 zákona č. 258/2000 Sb. 180 

provozní řády 825 

činnosti epid. závažné 411 

infekční nákazy 118 
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Vybrané ukazatele ochrany a podpory veřejného zdraví 
 
Odbor hygieny práce (dále jen HP) 

 
Převažující činností na úseku hygieny práce, mimo výkon SZD, bylo provádění ověření podmínek 
vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání. V rámci těchto šetření převažovaly 
nemoci z povolání přenosné (Kap. V), dále nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory (Kap. II), 
nemoci z povolání týkající se dýchacích cest (Kap. III) a nemoci z povolání kožní (Kap. IV). 
Pracovníci odboru hygieny práce v 1. pololetí roku 2022 kromě výkonu SZD dále provedli v rámci 
šetření nemocí z povolání 620 šetření vč. odběrů vzorků a účastnili se 123 měření Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ostravě. Na úseku hygieny práce bylo součástí prevence vzniku nemoci z povolání 
vydáváno rozhodnutí o zařazení prací do rizikových kategorií dle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Mezi převažující činnost rovněž patřilo vydávání závazných stanovisek dle zákona o odpadech, jako 
dotčeného správního úřadu k povolení provozu zařízení. 
 
Tabulka 2 Přehled počtu vybraných výkonů odboru HP 

Závazných vyjádření k Nemocem z povolání 628 

Závazná stanoviska dle zákona o odpadech  153 

Rozhodnutí podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. 180 

Vyjádření k práci s azbestem 40 

 
 
Tabulka 3 Přehled počtu podnětů HP 

Počet přijatých podnětů 45 

                           z toho prošetřeno formou SZD 35 

                           z toho počet se závadou 11 

 

 

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (dále jen HVaPBU) 

 
Činnost odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání byla počátkem roku zaměřena zejména 
na kontrolu mimořádných opatření upravujících provoz v provozovnách stravovacích služeb.  
Postupné uvolňování opatření umožnilo přesunout zaměření kontrol do obvyklého schématu výkonu 
dozorové činnosti odboru. Aktuálně jsou kontrolovány všechny typy dotčených provozoven 
s důrazem na jejich stavebně technický stav a správnou hygienickou praxi při manipulaci 
s potravinami. Mimoto KHS MSK ověřovala přítomnost výrobků vyhlášených Ministerstvem 
zdravotnictví nebo v systémech rychlého varování EU jako nebezpečné (např. plastové nádobí s 
obsahem bambusových vláken, kosmetické přípravky s obsahem zakázaných konzervantů, plastové 
hračky s nadlimitním obsahem esterů kyseliny ftalové, nedostatečně značené náhradní náplně do 
elektronických cigaret). Těchto šetření bylo provedeno 73. 
KHS MSK prošetřovala případ onemocnění listeriózou u novorozence, jehož matka mj. uváděla i 
konzumaci syrového kravského mléka a výrobků z něj. KHS v této souvislosti upozorňuje spotřebitele, 
že syrové kravské mléko může obsahovat mikroorganismy schopné vyvolat onemocnění člověka a 
před konzumací je proto důležité jej tepelně ošetřit – pasterovat. Spotřebitel by o tomto ostatně měl 
být, podle veterinární vyhlášky, v místě prodeje viditelně informován.  Mléko není nutné přivést k 
varu, postačí záhřev na teplotu přes 75 °C a následně mléko zchladit. Takto ošetřené mléko je pak 
možné uchovat v chladničce při teplotě do 8 °C několik dní.  
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Tabulka 4 Přehled počtu podnětů HVaPBU 

Počet přijatých podnětů 99 

                           z toho prošetřeno formou SZD 62 

                           z toho počet se závadou 19 

 

 
Odbor hygieny obecné a komunální (dále jen HOK) 
 
Činnost odboru hygieny obecné byla počátkem roku zaměřena zejména na kontrolu mimořádných 
opatření upravujících provoz v provozovnách služeb epidemiologicky závažných, na umělých 
koupalištích, ve wellness centrech, v rámci ubytovacích služeb ad. Na základě předložených žádostí 
investorů, stavebníků nebo příslušných orgánů státní správy bylo v hodnoceném období vydáno 
odborem celkem 3.308 stanovisek nebo vyjádření. Významný podíl podaných podnětů byl spojen 
s řešením problematiky hluku ze silniční dopravy, který byl spojen s měřením hluku v komunálním 
prostředí. KHS MSK sleduje povrchové vody ke koupání, zařazené v Seznamu vod ke koupání, které 
nemají provozovatele. V současné době se v MSK jedná o 25 míst. Dle monitorovacího kalendáře je 
pravidelně prováděna kontrola kvality vody na vodních plochách využívaných ke koupání ve volné 
přírodě. Ve vybraných nádržích je také sledován možný výskyt onemocnění cerkáriovou 
dermatitidou. Jedná se o onemocnění, které se projevuje tvorbou skvrn, puchýřků a zarudnutím kůže 
a je doprovázeno intenzivním svěděním. Je způsobeno drobnými parazity, jejichž životní cyklus je 

vázán na vodní ptáky (především 
kachny) a na vodní plže. Pokud 
existuje podezření, že se v 
souvislosti s koupáním vyskytlo 
onemocnění cerkáriovou 
dermatitidou, nevyšetřuje se 
voda, ale provádí se sběr plžů. U 
těchto plžů se pak laboratorně 
sleduje, zda uvolňují cerkárie, 
které způsobují cerkáriovou 
dermatitidu.  
 

 
 
 
 
 

 
Karvinské moře, okres Karviná, Foto: KHS MSK 

 
Tabulka 5 Přehled počtu podnětů HOK 

Počet přijatých podnětů 92 

                           z toho prošetřeno formou SZD 20 

                           z toho počet se závadou 5 
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Odbor hygieny dětí a mladistvých (dále jen HDM) 
 
Ve 2. kvartále roku 2022 se odbor hygieny dětí a mladistvých zaměřil na kontrolní činnost zejména 
stravovacích provozů. Celkem bylo provedeno 623 kontrol, z toho více jak polovina byla zaměřena 
právě na stravovací provozy.  Hygienické nedostatky byly zjištěny v 53 provozovnách, z toho 44 bylo 
stravovacích. Nejčastější hygienické nedostatky zjištěny v provozní hygieně, v nedodržování záručních 
lhůt u skladovaných potravin, v nedodržení stanovených postupů v HACCP, ve skladovacích 
podmínkách či v nedodržení sledovatelnosti potravin. V 7 případech pak bylo prokázáno 
neuplatňování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví. Řešeny byly 3 epidemie v dětských 
kolektivech. 
 

Tabulka 6 Přehled počtu podnětů HDM 

Počet přijatých podnětů 11 

                           z toho prošetřeno formou SZD 7 

                           z toho počet se závadou 1 

 
 

Odbor protiepidemický (dále jen EPID) 
 
Ve 2. kvartále byla převážně zajišťována protiepidemická opatření v souvislostí s epidemiemi 
akutních virových průjmů, způsobených noro a rotaviry v zařízení sociálních služeb v Ostravě, Karviné 
a školském zařízení na Opavsku. Taktéž byla zajišťována protiepidemická opatření u osob s 
bakteriálními alimentárními nákazami, zejména se salmonelózou, kampylobakteriózou. 
Epidemiologické šetření bylo prováděno u HIV+ osob s cílem včasného vyhledání osob 
v epidemiologicky významném kontaktu. Byla nařizována protiepidemická opatření u osob 
nepodrobujících se léčbě v souvislostí s pohlavní nákazou. Probíhala surveillance infekčních nákaz. 
Dále byly prošetřovány podněty ze strany občanu, nejčastěji se jednalo o podněty na poskytovatelé 
zdravotní péče, poskytující služby mimo zdravotnická zařízení.  
 
Tabulka 7 Přehled počtu podnětů EPID 

Počet přijatých podnětů 48 

                           z toho prošetřeno formou SZD 14 

                           z toho počet se závadou 6 

 
Tabulka 8 Počet vydaných rozhodnutí EPID 

činnosti epidemiologicky závažné 13 

infekční nákazy 118 

rozhodnutí Covid -19 (izolace + karantény) 221.744 

 
 

Odbor správní  
 
Zákon č. 106/1999 Sb.  
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KHS MSK jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržel celkem 20 žádostí o poskytnutí 
informace. Přehled žádostí v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. KHS MSK 
zveřejňuje na: https://www.khsova.cz/onas/povinne-informace106-podrobne 
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