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Souhrnná zpráva o činnosti KHS MSK  

ke 31.12.2022 
 
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 roce 2022 provedli zaměstnanci KHS MSK celkem 6.777 kontrol.  
 
Tabulka 1 Pokuty udělené za přestupky v roce 2022  

Přestupky – pravomocná rozhodnutí 916 
Celková výše udělených pokut 3.693.900 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 9.201 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 za rok 2022 

Kategorizace prací § 37 zákona č. 258/2000 Sb. 360 
provozní řády 2.827 
Rozhodnutí o protiepid. opatřeních u infekčních nákaz 574 
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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 i v posledním kvartále roku 2022 
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 
orgánu k povolení provozu zařízení. 

 
Tabulka 2 Přehled počtu vybraných výkonů odboru HP za rok 2022 

Závazných vyjádření k Nemocem z povolání 1.034 
Závazná stanoviska dle zákona o odpadech  315 
Rozhodnutí podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. 360 
Vyjádření k práci s azbestem 79 

 
 
Tabulka 3 Přehled počtu podnětů HP za rok 2022 

Počet přijatých podnětů 100 
                           z toho prošetřeno formou SZD 82 
                           z toho se zjištěným porušení 25 

 
 
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (dále jen HVaPBU) 
 
V rámci cílené kontrolní akce vyhlášené hlavní hygieničkou ČR, zaměřené na 
klamání spotřebitele záměnou sýrů a masa za levnější náhražky, provedli 
zaměstnanci KHS MSK během měsíců října a listopadu 2022 celkem 60 
kontrol. Výrobek označený jako sýr nesmí obsahovat rostlinné složky, např. 
rostlinné tuky nahrazující tuk mléčný. Podobně nelze např. pokrm „hovězí 
burger“ připravit ze směsi masa hovězího a drůbežího. V rámci plnění úkolu 
nebyly v žádné z kontrolovaných provozoven zjištěny tyto klamavé praktiky, 
ale přesto byly ve 12 provozovnách za zjištěné hygienické nedostatky 
uloženy pokuty v celkové výši 52 000 Kč.  
 
V průběhu celého roku 2022 probíhaly kontroly internetového prodeje, 
které byly zaměřeny na zjištění nedostatků u výrobků určených pro styk s potravinami a kosmetických 
přípravků. V oblasti výrobků se konkrétně jednalo o dřevěná prkénka, kde na etiketě výrobku chyběla 
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adresa odpovědné osoby a nebyla zajištěna sledovatelnost 
výrobku. U kosmetického přípravku – hřejivá náplast s 
kaštanem nebylo uvedeno správné označení, na jeho 
vnějším obalu nebyl uveden úplný popis funkce a jak 
správně aplikovat výrobek, což může v případě 
neinformovanosti spotřebitele vést k poškození jeho zdraví 
nadměrným zahřátím pokožky pod náplastí. Keramické 
hrnky s potiskem byly nabízeny k prodeji, aniž by byla 
ověřena laboratorním vyšetřením jejich bezpečnost pro 
lidské zdraví. V rámci provedeného úkolu byly ve 
sledovaném období uloženy 3 pokuty v celkové výši 18 000 
Kč a provedena nápravná opatření. Výrobky byly 
neprodleně staženy z prodeje, adekvátně doznačeny a 
vráceny do prodeje až po předložení vyhovujících výsledků 
laboratorního vyšetření.  
 

 

 

 

Tabulka 4 Přehled počtu podnětů HVaPBU za rok 2022 

Počet přijatých podnětů 229 
z toho prošetřeno formou SZD 142 

                      z toho se zjištěným porušení 58 
 
 
Odbor hygieny obecné a komunální (dále jen HOK) 
 
Činnost odboru HOK spočívá mimo výkonu státního zdravotního dozoru rovněž ve zpracování 
významného počtu žádostí a následného vydávání závazných stanovisek, kde je KHS MSK dotčeným 
orgánem státní správy. Na základě předložených žádostí investorů, stavebníků nebo příslušných 
orgánů státní správy bylo v roce 2022 vydáno odborem celkem 5.889 stanovisek nebo vyjádření. 
Významný podíl činnosti spočíval rovněž ve schvalování provozních řádů (zejména v oblasti holičství a 
kadeřnictví, kosmetiky, manikúry a pedikúry), kdy bylo vydáno v roce 2022 celkem 957 rozhodnutí.  
 
Tabulka 5 Přehled počtu podnětů HOK za rok 2022 

Počet přijatých podnětů 231 
                           z toho prošetřeno formou SZD 45 
                           z toho se zjištěným porušení 7 
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Odbor hygieny dětí a mladistvých (dále jen HDM) 
 

V posledním kvartálu roku 2022 se odbor hygieny dětí a mladistvých zaměřil na kontrolní činnost 
zejména ve stravovacích provozech. Prioritně byly kontrolovány také nově vzniklé lesní mateřské školy 
a dětské skupiny. V uvedeném období posledního kvartálu roku 2022 bylo provedeno celkem 406 
kontrol, přičemž hygienické nedostatky byly zjištěny ve 24 provozech. V daném období byly řešeny i 2 
epidemie ve stravovacích provozech.  

Celkem bylo v roce 2022 provedeno 1.325 kontrol s větším důrazem na kontroly stravovacích služeb 
pro děti a mládež a zároveň na kontroly dětských skupin a zotavovacích akcí. V 94 případech bylo 
zjištěno porušení legislativních požadavků, za což byla uložena pokuta. Na úseku hygieny dětí a 
mladistvých bylo v roce 2022 řešeno celkem 6 epidemií a celkem19 podnětů, z toho v 6-ti případech 
bylo v rámci šetření zjištěno porušení právních předpisů.  

 

Tabulka 6 Přehled počtu podnětů HDM za rok 2022 

Počet přijatých podnětů 19 
                           z toho prošetřeno formou SZD 19 
                           z toho se zjištěným porušení 6 

 
 
Odbor protiepidemický (dále jen EPID) 
 

Na území Moravskoslezského kraje byly v posledním kvartálu roku 2022 zaznamenány 3 epidemické 
výskyty. K těmto výskytům došlo na území okresů Opava, Ostrava-město a Karviná. Ve dvou případech 
se jednalo o epidemii salmonelózy mezi strávníky školních jídelen na Opavsku a v okrese Ostrava-
město, k další epidemii průjmových onemocnění došlo u poskytovatele sociálních služeb na Karvinsku. 

Při epidemii salmonelózy v okrese Opava postupně onemocnělo 130 osob, z toho 128 dětí a 2 dospělé 
osoby z několika školských a předškolních zařízení. U pěti dětí byla nutná hospitalizace. Jako původce 
nákazy se uplatnila baktérie – Salmonella enteritidis. Speciální analýzou kmenů salmonel (tzv. MLVA) 
od nemocných byly prokázány 3 rozdílné typy Salmonelly enteritidis. Ze vzorků potravin odebraných v 
rámci epidemiologického šetření původce prokázán nebyl. 

Během epidemie salmonelózy v okrese Ostrava-město hromadně onemocnělo 248 osob – studentů, 
zaměstnanců škol a jiných strávníků školní jídelny. V 6 případech se jednalo o onemocnění u 
zaměstnanců kuchyně. Na základě epidemiologického šetření a laboratorních analýz biologického 
materiálu od nemocných bylo prokázáno, že se jednalo o virovou nákazu noroviry a bakteriální nákazu 
bakterií – Campylobacter.  Vyšetřené vzorky potravin byly v tomto případě negativní. 

U poskytovatele sociálních služeb v okrese Karviná byl zaznamenán epidemický výskyt akutních 
gastroenteritid, kdy celkem onemocnělo 40 osob – 25 klientů a 15 zaměstnanců. Vzhledem k 
příznakům onemocnění se jednalo pravděpodobně o virová průjmová onemocnění. 

Významnou část činnosti odboru v posledním kvartálu roku 2022, navazující na novelizaci zákona č. 
541/2020 Sb. o odpadech, zaujímala agenda vydávání rozhodnutí k provozním řádům právnických a 
podnikajících fyzických osob, které jsou „původci odpadu ze zdravotní péče“. V souvislosti s citovanou 
novelou zákona je stanovena nová povinnost pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, 
které jsou „původcem odpadu ze zdravotní péče“, kdy tyto osoby jsou povinny zpracovat „pokyny pro 
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nakládání s odpady“. Pokyny jsou dle zákona o odpadech „součástí provozního řádu“ zpracovaného 
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
 

Tabulka 7 Přehled počtu podnětů EPID za rok 2022 

Počet přijatých podnětů 113 
                           z toho prošetřeno formou SZD 18 
                           z toho se zjištěným porušení 6 

 
 
Odbor správní  
 
Zákon č. 106/1999 Sb.  
KHS MSK jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržel celkem 41 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 
 


