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Souhrnná zpráva o činnosti KHS MSK  
ke 30.9.2022 

 
 
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 6.032 kontrol.  
 
Tabulka 1 Sankce za přestupky 

Přestupky – pravomocná rozhodnutí 670 
Celková výše udělených pokut 2.581.900 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 6.706 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 ke 30.9.2022 

Kategorizace prací § 37 zákona č. 258/2000 Sb. 262 
provozní řády 1.390 
činnosti epid. závažné 670 
infekční nákazy 318 
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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). 
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 876 
Závazná stanoviska dle zákona o odpadech  235 
Rozhodnutí podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. 262 
Vyjádření k práci s azbestem 61 

 
 
Tabulka 3 Přehled počtu podnětů HP 

Počet přijatých podnětů 74 
                           z toho prošetřeno formou SZD 57 
                           z toho počet se závadou 19 

 
 
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (dále jen HVaPBU) 
 
Činnost odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání byla v průběhu III. Q. 2022 mj. zaměřena 
na kontroly značení alergenů v pokrmech. Již téměř 7 let platí povinnost provozovatelů restaurací, 
jídelen, kantýn a podobných zařízení, souhrnně označované jako společné stravování, informovat 
zákazníky o látkách způsobujících alergie nebo nesnášenlivost (zkráceně „alergeny“), které lze v 
nabízených pokrmech očekávat. Důvodem je skutečnost, že v souvislosti s potravinami trpí alergií 
významná část evropské populace (uvádí se 3–5 %). Z mnoha látek, které tyto potíže působí je u 14 z 
nich legislativně stanovena povinnost značit jejich možnou přítomnost i v nebalených potravinách (a 
pokrmech). Spotřebitel se může vyhnout potravinám, resp. jejich složkám, které u něj vyvolávají 
nežádoucí reakci pouze, pokud restaurace poskytují validní informace. Jak však z výsledků kontrol 
podložených laboratorním vyšetřením odebraných pokrmů vyplývá, na informace poskytované 
personálem restaurací nelze, stejně jako v předchozích letech, příliš spoléhat. Provedeným výkonem 
státního zdravotního dozoru spojeným s odběrem vzorků bylo v měsíci září zjištěno, že v 8 z celkového 
počtu 15 odebraných vzorků pokrmů v provozovnách společného stravování v Moravskoslezském kraji 
nebyly alergeny značeny správně. Byly zjištěny nejčastěji tyto závady: pokrmy obsahovaly alergeny, o 
kterých restaurace zákazníka nijak neinformovaly. V 6 případech provozovatelé opomněli deklarovat 
hořčici, jednou sezam a jednou lepek. Jedná se o porušení povinnosti, KHS MSK proto uloží za chyby 
v informování spotřebitelů pokuty. 
Pokračuje tak neutěšená situace z let 2016–2018, kdy byly zjišťovány podobné výsledky. KHS MSK 
proto bude správnost značení alergenů v rámci svých kontrol dále sledovat. 
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Tabulka 4 Přehled počtu podnětů HVaPBU 

Počet přijatých podnětů 183 
                           z toho prošetřeno formou SZD 116 
                           z toho počet se závadou 43 

 
 
Odbor hygieny obecné a komunální (dále jen HOK) 
 
Činnost odboru hygieny obecné spočívá mimo výkonu státního zdravotního dozoru rovněž ve 
zpracování významného počtu žádostí a následného vydávání závazných stanovisek. Na základě 
předložených žádostí investorů, stavebníků nebo příslušných orgánů státní správy bylo v hodnoceném 
období vydáno odborem celkem 4.996 stanovisek nebo vyjádření. V rámci podaných podnětů je jejich 
významný podíl spojen s řešením problematiky hluku ze silniční dopravy a s tím spojeným měřením 
hluku v komunálním prostředí.  
V rámci koupací sezóny KHS MSK sleduje povrchové vody ke koupání, zařazené v Seznamu vod ke 
koupání, které nemají provozovatele. Koupací sezóna byla pro letošní rok stanovena od 30. května do 
1.září 2022. První vzorky se odebírají bezprostředně před zahájením koupací sezóny v termínech podle 
vydaného monitorovacího kalendáře. Po celou koupací sezónu byla kvalita vody ve Vrbickém jezeře, v 
nádrži Brušperk a na všech třech místech Těrlické přehrady hodnocena jako riziková s ohledem na 
hlášená onemocnění cerkáriovou dermatitidou v minulých koupacích sezónách. Před zahájením 
koupací sezóny a v druhé polovině června byl v těchto potenciálně rizikových nádržích proveden 
akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu v Ostravě sběr vodních plžů ke stanovení původců 
cerkáriové dermatitidy. Výsledky analýz však nepotvrdily výskyt cerkárií, schopných způsobit u lidí 
cerkáriovou dermatitidu. V této koupací sezóně nebyl na uvedených nádržích hlášen žádný případ 
tohoto onemocnění v souvislosti s koupáním.  
Zřejmě v souvislosti s intenzívními srážkami byla krátkodobě negativně ovlivněna mikrobiologická 
kvalita vody v Lomu Svobodné Heřmanice, Slezské Hartě, rybníku Edrovice a Údolí mladých v Bílovci. 
Následující výsledky kontrolních odběrů byly vždy vyhovující.  
První problémy s přítomností sinic ve významnějším množství byly zaznamenány již začátkem července 
v rybníku Pod hradem v Bohušově. V druhé polovině tohoto měsíce již laboratorní analýzy prokázaly 
masivní rozvoj sinic a dne 21.7.2022 byl zde vyhlášen zákaz koupání, který trval až do konce koupací 

sezóny. Sinice ve významnějším množství 
se dále koncem července přechodně 
vyskytly v Kališově jezeře. Následující měsíc 
pak byly zaznamenány sinice ve Vrbickém 
jezeře, nádrži Olešná a nádrži Čerťák. Ve 
Vrbickém jezeře docházelo postupně ke 
zhoršení situace a dne 18.8.2022 byl 
vyhlášen zákaz koupání, který trval do 
konce sezóny. 
Z provozovaných přírodních koupališť byla 
koncem července přechodně zhoršena 
mikrobiologická kvalita vody v přírodním 
koupacím biotopu Studénka. Kvalita vody 
v ostatních přírodních koupalištích byla po 
celou sezonu vyhovující. 

Karvinské moře, okres Karviná, Foto: KHS MSK 
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Tabulka 5 Přehled počtu podnětů HOK 

Počet přijatých podnětů 197 
                           z toho prošetřeno formou SZD 32 
                           z toho počet se závadou 29 

 
 
Odbor hygieny dětí a mladistvých (dále jen HDM) 
 
Státní zdravotní dozor odboru byl ve 3. Q. roku 2022 zaměřen zejména na kontroly zotavovacích a 
jiných podobných akcí. V období od 1.7.-31.8.202 bylo provedeno celkem 117 kontrol na zotavovacích 
akcích a 17 kontrol na jiných podobných akcích. V rámci výkonu státního zdravotního dozoru byly 
zjištěny následující hygienické nedostatky: ve dvou případech byly zjištěny nedostatky ve stravování 
(potraviny neznámého původu, křížení činností), ve třech případech byly zjištěny nedostatky související 
se zásobováním pitnou vodou (nevyhovující kvalita pitné vody), v jednom případně byly zjištěny 
nedostatky ve zdravotnické dokumentaci dětí (přijetí neočkovaného dítěte). Za nedostatky byla 
uložena ve 4 případech sankce v celkové výši 8.000 Kč. Ve dvou případech bylo rozhodnuto o stanovení 
podmínek při konání zotavovací akce (zajištění náhradního zásobování pitnou vodou). V průběhu 
táborové sezóny byla řešena 1 epidemie, 2x byl evidován zásah Zdravotnické záchranné služby. 
V tomto období nebyl na zotavovacích akcích evidován zásah HZS. 

Tabulka 6 Přehled počtu podnětů HDM 

Počet přijatých podnětů 19 
                           z toho prošetřeno formou SZD 15 
                           z toho počet se závadou 4 

 
 
Odbor protiepidemický (dále jen EPID) 
 
Ve III. Q. v rámci protiepidemické činnosti bylo mj. zajišťováno na území města Ostravy ohnisko 
břišního tyfu – jednalo se o importovaný případ z Indie, dále pak na území města Ostravy byla řešena 
epidemie záškrtu. Byla nařizována protiepidemická opatření u HIV pozitivních osob. Byly řešeny 2 
epidemické výskyt nákazy covid-19 u poskytovatele zdravotní péče na Opavsku a Novojičínsku. 
Z podnětů občanů byly dominantně řešeny podněty na přítomnost štěnic na ubytovnách či v bytech 
fyzických osob a také byly řešeny podněty na přítomnost potkanů. Zajištěná byla rovněž surveillance 
2.567 nákaz, včetně výkaznictví v ISIN. 
 
Tabulka 7 Přehled počtu podnětů EPID 

Počet přijatých podnětů 79 
                           z toho prošetřeno formou SZD 15 
                           z toho počet se závadou 6 

 

Tabulka 8 Počet vydaných rozhodnutí EPID 

činnosti epidemiologicky závažné 63 
infekční nákazy 318 
rozhodnutí Covid -19 (izolace + karantény) 219.806 
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Odbor správní  
 
Zákon č. 106/1999 Sb.  
KHS MSK jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržel celkem 24 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 
 


