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Kontroly mimořádného opatření MZ ČR 
spolupráce KHS s Policií ČR 

S potěšením přijali občané našeho kraje informaci, že epidemiologická situace 

onemocnění COVID-19 zaznamenává příznivý vývoj. Postupně dochází ke 

zmírňování (rozvolňování) dosavadních přísných opatření přijatých v souvislosti 

s vyhlášeným nouzovým stavem. KHS MSK Ostrava proto začala provádět kontroly 

dodržování stanovených podmínek ochrany zdraví. 

Ve dnech 15. až 17.4.2020 byly provedeny kontroly mimořádného opatření MZ ČR 

čj. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2020, které se týkalo maloobchodního 

prodeje a prodeje služeb. Kontroly prováděla KHS MSK Ostrava v úzké spolupráci 

s Policií ČR dle předem připraveného plánu kontrol na uvedené období. 

Kontroly byly zaměřeny na prodej ve velkých nákupních centrech (např. potraviny, 

drogistické zboží, kosmetika, domácí potřeby, textil, květiny, chovatelské a 

zahrádkářské potřeby, potřeby pro kutily, stavebniny, jízdní kola) a služeb typu sběr a 

výkup surovin. 

Celkem byly v MSK provedeny kontroly ve 147 provozovnách.   

 

 Celkem ÚP 

Bruntál 18 

Frýdek-Místek 27 

Karviná 30 

Nový Jičín 22 

Opava 18 

Ostrava 32 

Celkem KHS 147 

 

Ve většině případů byly požadavky mimořádného opatření dodržovány. Na základě 

dosavadních zkušeností lze konstatovat, že provozovatelé jsou informováni o 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V  OSTRAVĚ  

http://www.khsova.cz/


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

stanovených povinnostech. V případě zjištěných nedostatků byla náprava sjednána 

vesměs již v průběhu kontroly. Nedostatky (celkem 22) se týkaly zejména vymezení 

vzdálenosti (rozestupy) 2 m a nenošení rukavic zaměstnanci. 

Jako problematická ve smyslu dodržování mimořádného opatření byla hodnocena 

pouze jedna provozovna, kde bude v tomto týdnu provedena opakovaná kontrola 

dodržování stanovených povinností. 

Spolupráce s příslušníky Policie ČR byla vyhodnocena jako výborná, 

bezproblémová, přínosná. V jednom případě došlo ke slovním útokům proti kontrole 

KHS MSK - po zásahu PČR se situace uklidnila. 

V tomto týdnu společné kontroly KHS MSK Ostrava a Policie ČR pokračují (i o 

víkendu), jsou zaměřeny na dodržování podmínek aktuálního mimořádného opatření 

MZ ČR čj. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN ze dne 17.4.2020. 
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