
Hygienická stanice hlavního města Prahy  
 

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i 

 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

č. ú.: 65825011/0710 
                       Stránka 1 z 10 IČ: 71009256 

Internet: www.hygpraha.cz 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Vaše č. j.: MZDR 985/2015-OVZ/1, ze dne 26. 1. 2015  

Naše č. j.: HSHMP 4437/2015 

 

 

ZP R Á V A  O  Č I N N O S T I  O R G Á N Ů   

O C H R A N Y  V E Ř E J N É H O  ZD R A V Í  V  R O C E  2014 
 

I. Úsek odborných činností  - souhrn odborných výkonů za rok 2014 
 

a) Výkaz H(MZ) 2-01 – tabulky I., II., IV.-VIII. – výkaz byl již zaslán na MZ ČR 13. ledna 2015,                 

e-mailem: vh@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, stanislav.wasserbauer@mzcr.cz. 

 

b) Soubor „4437_příloha 2__ HSHMP_2014__Výkony OOVZ“. Tento soubor zahrnuje celkem 6 tabulek: 

1. Tabulka Odborné výkony Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP) – podrobný přehled za rok 2014 

(list 1_tab ZČOOVZ 2014) – přehled o výkonech v těchto oblastech: 

 

~ Preventivní dozor - stanoviska a vyjádření vydávaná dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ř. 1-13, (viz výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka I). 

 

~ Rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. - ř. 31-39 (viz výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka II.). 

 

~ Státní zdravotní dozor – druh opatření dle § 84 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. - ř. 54 – 80                        

(viz příloha č. 2). 

 

~ Státní zdravotní dozor – rozhodnutí o námitkách proti protokolu o kontrolním zjištění - ř. 85 (viz 

příloha č. 2). 

 

~ Plnění kontrolního plánu SZD (kontroly, náklady na expertízy uvedeny v kapitole 6. (poslední bod 

tohoto dokumentu), v členění za jednotlivé obory. Podkladem je Komentář k výkazu plnění KP               

za r. 2014 dle Metodiky MZ k sestavování kontrolních plánů pro rok 2014,  zaslán 23. 1. 2015                      

na MZ ČR, e-mailem: vh@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, stanislav.wasserbauer@mzcr.cz. 

 

~ Vybrané výkony státního zdravotního dozoru – viz výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka VIII. (bez ř. 826, ř. 

827, ř. 830) a  Výkaz plnění KP za r. 2014 dle Metodiky MZ k sestavování kontrolních plánů pro rok 

2014, oboje již zaslané na MZ ČR: 

~ Výkaz H(MZ) 2-01 - 13. ledna 2015, e-mailem: vh@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, 

stanislav.wasserbauer@mzcr.cz. 

~ Výkaz Plnění KP 2014 - 23. ledna 2015, e-mailem: vh@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, 

stanislav.wasserbauer@mzcr.cz. 
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Činnosti jednotlivých odborů nad rámec kontrolního plánu  

 

Zaměstnanci odborů HVaPBU, HOK, HP a HDM se podíleli na plnění Ochranných opatření                                        

před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště, (ministr zdravotnictví,                              

č. j.: 52128/2014-NH-30.0-14.10.2014 ze dne  20. 10. 2014) - kontrolování příletových karet po celou dobu 

platnosti uvedeného opatření 21. 10. 2014 -  1. 1. 2015, tj. 47 pracovních dní (zrušení ochranného opatření        

č. j. MZDR 63920/2014-01/OVZ, ze dne 23. 12. 2014).  

 

Zaměstnanci protiepidemického odboru vykonávali činnosti nad rámec kontrolního plánu, jakými byly: 

- Plnění Ochranných opatření před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní 

letiště, (ministr zdravotnictví, č. j.: 52128/2014-NH-30.0-14.10.2014 ze dne  20. 10. 2014) – kdy konali 

24 hodinovou službu na pracovišti k zajištění nepřetržité služby epidemiologa na Letišti Václava Havla 

v Praze, včetně víkendů a svátků, a to od 21. 10. 2014 do konce roku 2014 (tj.  72 dní) a pokračují i 

v roce 2015. 

- Činnosti spojené se zásilkami s neznámým, tudíž potenciálně nebezpečným obsahem. K výjezdům, které 

jsou v průměru tři týdně, jsou vždy volány zaměstnankyně, které drží týdenní pohotovost, šetření provádí 

většinou samy, případně přizvou další lékařku nebo asistentku. V průměru stráví na místě 3 hodiny 

(nejvíce zatím 6 hodin). 

- Zaměstnanci HSHMP se účastnili cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS) – Přílet pacienta 

s vysoce nakažlivou nemocí (VNN) na Letiště Václava Havla Praha. Na nácviku se podílelo 250 osob. 

Dále se pravidelně každý týden účastní nácviku činností na pracovišti  BSL 3 Nemocnice Na Bulovce 

(NNB). Probíhal nácvik přijetí pacienta z Letiště Václava Havla Praha, nácvik transportu pacienta                                 

do Centra biologické ochrany v Těchoníně a nácvik transportu těla zemřelého do spalovny. 

 

 

~ Uložené sankce – souhrn za celou HSHMP - ř. 86-89 v příloze č. 2 (+ viz výkaz H (MZ) 2-01, 

tabulka IV. pokuty dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tabulka V. pokuty 

uložené v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a tabulka VII. pokuty dle 

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). 

 

 

Tabulka - Pokuty k řádku č. 88a, přílohy č. 2., list „tabulka č. 1_tab ZČOOVZ 2014“: 
 

KOMU 
DLE 

ZÁKONA Č. 

ČÁSTKA 

Kč 
PROBLEMATIKA VE STAVU 

NABYTÍ 

PRÁVNÍ 

MOCI 

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ 

K.V.P. Gastro 

258/2000 Sb.,                        

o ochraně 

veřejného 

zdraví 

50 000,- hluk 
předáno k exekuci 

2014 
21. 5. 2014 

M. Šašková 258/2000 Sb. 22 000,- hluk zaplaceno 2014 4. 3. 2014 

Staročeské trdlo,                    

s. r. o. 
258/2000 Sb. 8 000,- hluk zaplaceno 2014 5. 7. 2014 
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KOMU 
DLE 

ZÁKONA Č. 

ČÁSTKA 

Kč 
PROBLEMATIKA VE STAVU 

NABYTÍ 

PRÁVNÍ 

MOCI 

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ  -  pokračování 

Zepter International,   

s. r. o. 
258/2000 Sb. 210 000,- vodní filtr 

zastaveno řízení 

(autoremedura) 

2014 

5. 12. 2014 

Batamo, s. r. o. 

255/2012 Sb., 

kontrolní řád 

258/2000 Sb. 

100 000,- 

100 000,- 

pořádková pokuta                                        

za neposkytnutí součinnosti, 

vodní filtr 

předáno k exekuci 

2014 

30. 9. 2014 

 

10. 12. 2014 

Správa železniční 

dopravní cesty 
258/2000 Sb. 130 000,- hluk 

předáno  

odvolacímu orgánu 
 

Ente 258/2000 Sb. 8 000,- hluk zaplaceno 2015 7. 1. 2015 

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ 

Staročeské trdlo,                    

s. r. o. - I. 
258/2000 Sb. 20 000,- methylalkohol zaplaceno 18. 2. 2014 

Staročeské trdlo,                     

s. r. o. - II. 
258/2000 Sb. 17 500,- restaurace zaplaceno 10. 5. 2014 

Ominia Tour, s. r. o. 255/2012 Sb. 100 000,- nebezpečný výrobek předáno k exekuci 22. 7. 2014 

Trung Kien Bui 258/2000 Sb. 15 000,- nebezpečný výrobek zaplaceno 24. 9. 2014 

Levné knihy 258/2000 Sb. 60 000,- nebezpečný výrobek zaplaceno 25. 11. 2014 

Gastro Holding 

Candola 
258/2000 Sb. 3 000,- nebezpečný výrobek zaplaceno 2015 17. 1. 2015 

ODBOR HYGIENY PRÁCE 

EBVC Chemistry 

Group 
258/2000 Sb. 20 000,- chemické toxické látky 

předáno k exekuci 

2014 
15. 3. 2014 

J. Kousal 258/2000 Sb. 10 000,- 

porušení povinností                 

při zacházení                            

s azbestem 

zaplaceno 21. 11. 2014 

C E L K E M   873 500,-    

 

 

 

 

~ Odebrané vzorky a měření faktorů životních a pracovních podmínek – ř. 81-84 (viz příloha č. 2). 

 

~ Opravné prostředky předané MZ ČR – ř. 13 (viz tabulka VI. Výkazu H (MZ)2-01 a příloha                    

č. 2) + zprávy za jednotlivé odbory: 

-   Zpráva HV a PBU - 6. 2. 2015 datovou zprávou a na e-mail: vh@mzcr.cz; jarmila.razova@mzcr.cz. 

-   Zpráva HDM – 13. 2. 2015 na e-mail: zdenka.trestrova@mzcr.cz  a vh@mzcr.cz. 

-   Zpráva HP - 11. 2. 2015, e-mail: vh@mzcr.cz; klara.jokesova@mzcr.cz. 

-   Zpráva HOK – nahrazena přílohou č. 3, list „HOK“ 

-   Zpráva EPI – příloha č. 3 (soubor „4437_příloha 3a__ HSHMP_2014__EPI_Výroční zpráva“) 

  

~ Další činnosti – ř. 41-53 (viz  výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka VIII. ř. 826, ř. 827, ř. 830). 
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2. Tabulka Řešené podněty a oznámení občanů za rok 2014 (list 2_tab PODNĚTY 2014): 

 souhrn za celou HSHMP dle jednotlivých oborů (viz příloha č. 2). 

 

 

3. Tabulka Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,                            

za rok 2014 (list 3_tab INF dle z106_1999 2014): 

 souhrn za celou HSHMP dle jednotlivých odborů včetně podpory zdraví (viz příloha č. 2). 

 

 

4. Tabulka Metodická, výchovná, přednášková a publikační činnost v oblasti ochrany zdraví za rok 2014 

(list 4_tab metodická činnost 2014, viz příloha č. 2). 

 

 

 

5. Tabulka Medializace činnosti HSHMP v oblasti ochrany veřejného zdraví za rok 2014 (list 5_tab 

komunikace s médii 2014, viz příloha č. 2). 

  

 

 

6. Tabulka Mezinárodní spolupráce HSHMP v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2014                  

(list 6_tab mezinár spolupráce 2014, viz příloha č. 2). 

 

 

-- 

 

 

Pokračování  bodu č. I. Úsek odborných činností (ze strany č. 1): 

 
c) Soubor „4437_příloha 3__ HSHMP_2014__Odbory EPI_HOK“ – zpráva o činnosti odborů  

protiepidemického a hygieny obecné a komunální (viz příloha č. 3). 

 - K tabulce č. 15 (v příloze č. 3) je dodán k drogové epidemiologii soubor „4437_příloha 3a__ 

HSHMP_2014__EPI_k tabulce 15“. 

 

d) Zprávy o činnosti odborů hygieny výživy a předmětů běžného užívání, odboru hygieny dětí a mladistvých 

za rok 2014 a Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci 

odboru HP zasláno na MZ ČR: 

-   Zpráva HV a PBU - 6. 2. 2015 datovou zprávou a na e-mail: vh@mzcr.cz; jarmila.razova@mzcr.cz. 

-   Zpráva HDM – 13. 2. 2015 na e-mail: zdenka.trestrova@mzcr.cz  a vh@mzcr.cz. 

-   Zpráva HP - 11. 2. 2015, e-mail: vh@mzcr.cz; klara.jokesova@mzcr.cz. 

-   Zpráva HOK nahrazena  přílohou č. 3 

-   Zpráva EPI viz soubor „4437_příloha 3a__ HSHMP_2014__EPI_Výroční zpráva“. 
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II. HSHMP – Podpora zdraví a zdravotní politika (viz příloha č. 4) 
 

Přehled údajů o činnosti HSHMP v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky v souboru                             

„4437_příloha 4__ HSHMP_2014__Podpora zdraví“. Tento soubor zahrnuje celkem 5 tabulek.  

 

Připojen soubor ve formátu Word („4437_příloha 4a__ HSHMP_2014__Podpora zdraví_souhrn 

aktivit“) – shrnutí nejdůležitějších aktivit v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky. 

Tabulky obsažené v příloze č. 4: 

1. Tabulka Pracovníci v podpoře zdraví (list 1_pracovníci PZ).  

2. Tabulka Dotační programy s hodnocením projektů, vč. kontrol jejich plnění ze strany pracovníků KHS 

(list 2_projekty_hodnocení). 

 

3. Tabulky Programy, projekty, studie v oblasti PZaZP realizované HSHMP, vč. komunitních programů 

(list 3_projekty_realizace). 

 

4. Tabulky Činnosti v oblasti zdravotní politiky (podíl a spolupráce) - účast v pracovních skupinách (PS) 

a jiné důležité činnosti v oblasti zdravotní politiky (list 4_zdrav_politika). 

 

5. Tabulky Podpora zdraví, výchova ke zdraví, poradenství, konzultace v PZaZP, Dny zdraví, semináře a 

další podobné aktivity (list 5_Výchova_atd.). 

 

 

 

 

 

III. HSHMP - Úsek správních činností 
 

1. Přestupková řízení 

 

Vzhledem k dlouhodobě rozporuplné situaci ohledně pravidelných očkování a protichůdným vyjádřením 

odborníků ve sdělovacích prostředcích, nutno konstatovat, že ze strany pediatrů nebyly pracovníkům 

HSHMP hlášeny žádné případy, jež by bylo možno hodnotit jako porušení povinnosti, plynoucí z ustanovení 

§ 46 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, s důsledky podle § 29 odst. 1 písm. f) zák. č. 

200/1990 Sb., o přestupcích. 

Je skutečností, že zejména v oboru hygieny výživy je pracovníky HSHMP frekventovaně využíván institut 

ukládání blokových pokut za nesplnění povinností, plynoucích z ustanovení § 20 odst. 1 písm. d) zák. č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a představujících tedy naplnění skutkové podstaty přestupku 

podle § 29 odst. 1 písm. n) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.  V roce 2014 však nebyl zaznamenán žádný 

případ, kdy by došlo k odmítnutí zaplatit blokovou pokutu a věc proto byla následně řešena v přestupkovém 

řízení. 

Se zřetelem k výše uvedenému lze shrnout, že přestupková řízení nebyla ve sledovaném období vedena. 
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2.  Kontrolní činnost 

a) Vnitřní kontrolní činnost 

Cílem vnitřní kontrolní činnosti je respektování právních předpisů při výkonu kontroly i státní správy a 

dodržování příkazů ředitele, jimiž je postup při výkonu státního zdravotního dozoru (SZD) usměrňován a 

ujednocován. 

Vnitřní kontrolní činnost probíhala ve sledovaném období jednak ve formě metodických dohlídek 

jednotlivých poboček HSHMP a dále v rámci konzultací nad konkrétními problémy výkonu kontroly či 

státní správy, resp. při přebírání věcí, zahájených příkazem podle § 150 odst. 1 – 4 zák. č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v případech, kdy byl proti příkazu podán odpor. Kontrola byla zaměřena jak na formální, tak 

i obsahovou úroveň jednak protokol o kontrolních zjištěních a dále na řádné respektování požadavků                   

na řádné respektování jak náležitostí, plynoucích nejen z právních předpisů, ale též z judikátů Nejvyššího 

správního soudu. Kontrolou zjištěné nedostatky byly řešeny především operativně, tj. ihned po jejich 

zjištění. Vedle toho, pokud z kontroly vyplynulo, že závada má svůj původ v nesprávném pochopení 

způsobu aplikace právního předpisu – a jestliže taková závada se projevila na více pracovištích, byla                      

k nápravě zvolena forma příkazu ředitele, jehož obsahem bylo metodické usměrnění příslušných postupů.  

 

b) Vnitřní kontrola v r. 2014 

Ve sledovaném období bylo provedeno celkem pět vnitřních kontrolních akcí, zaměřených na důsledné 

respektování požadavků právních předpisů při výkonu zdravotního dozoru a státní správy. Kontroly byly 

prováděny jednak na pracovištích poboček HSHMP a dále též na jednotlivých odborech stanice. 

Kontrolou byly zjišťovány nedostatky, k nimž ani po provedené analýze nebylo možno určit společného 

jmenovatele. Takové nedostatky byly řešeny operativně – jednak s těmi, jejichž práce se přímo dotýkaly 

– a dále pak s přímými nadřízenými tak, aby byly vytvořeny reálné předpoklady nápravy a udržení 

optimálního stavu respektování právních předpisů.  

Vzhledem k uvedené metodě práce nebylo ve sledovaném období nutno přijímat jakoukoli formu 

institucionálních opatření k nápravě. 

 

 

 

c) Externí kontroly provedené na HSHMP v roce 2014 

Za externí formu kontroly je možno považovat interní audit, provedený v souladu s čl. 4 bodem 6. 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách 

za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat 

a dobrých životních podmínkách zvířat ve dnech 13. – 15. 10. 2014 na vybraných pracovištích odborů 

HSHMP a hygieny dětí a mladistvých. Jednoznačným nedostatkem bylo sdělení, že pracovníky HSHMP 

vůbec není využíván institut postupu podle § 15 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. příkaz na 

místě. Přestože při projednání závěrů auditu bylo shodně oznámeno, že na území hl. m. Prahy existují do 

jisté míry specifické podmínky, kdy provozovatelem stravovacích provozů jsou zpravidla právnické 

osoby, jejichž statutární orgány zpravidla nejsou kontrole přítomny a závady proto nelze řešit příkazy na 

místě, rozhodně nelze uvedený důvod paušalizovat a příkazem na místě vůbec nerozhodovat. Současně 
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bylo uvedeno, že  HSHMP již od r. 2008 disponuje příkazem ředitele č. 20/2008, součástí kterého je vzor 

rozhodnutí podle § 150 odst. 5 správního řádu. Výsledkem provedeného interního auditu proto bylo 

připomenutí uvedeného interního normativního aktu a projednání konkrétních kroků k nápravě, tj.                      

k aplikaci předmětného institutu. 

 

d) Mimořádné kontrolní akce v roce 2014 - nebyly ve sledovaném období na HSHMP prováděny. 

 

 

3. Stížnosti podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 

V období r. 2014 evidovala HSHMP přijetí celkem čtyř stížností podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní 

řád.  Jednalo se o následující případy: 

 

a) Ministerstvem zdravotnictví postoupena k přímému vyřízení stížnost na postup HSHMP ve věci 

udělení časově omezeného povolení provozování nadměrného zdroje hluku – komunikace  

Spořilovská. Stížnost byla v řádném termínu vyhodnocena jako neoprávněná. 

b) Stížnost na postup v řešení stížnosti na hluk z provozu Restaurace Království, Kubelíkova 36,               

Praha 3 – na žádost MZ ČR postoupena spisová dokumentace. Stížnost shledána částečně    

důvodnou - HSHMP dořešila. 

c) Stížnost na chování MUDr. Zuzany Peterkové při závěrečné kontrolní prohlídce stavby Oprava 

stávajícího domovního rozvodu a osazení plynového kotle BD Pod Radnicí 656, Praha 5. Vyřízeno 

HSHMP v termínu dle § 175 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Stížnost byla           

vyhodnocena jako neoprávněná. 

d) Ministerstvem zdravotnictví postoupena k přímému vyřízení stížnost na nečinnost HSHMP ve věci 

výkonu státního zdravotního dozoru v nebytových prostorách domu Pod Kotlaskou 557/5,          

Praha 8. Stížnost byla vyřízena v řádném termínu, vyhodnocena jako oprávněná a bezodkladně          

učiněna opatření k nápravě. 

 

 

4. Podání Veřejného ochránce práv 

 

V r. 2014 se Veřejný ochránce práv obrátil na Hygienickou stanici hl. m. Prahy celkem se sedmi podáními. 

Jednalo se o: 

- hluk z dopravy v ul. U Vršovického hřbitova, Praha 10; 

- hluk z dopravy v ul. Husitská, Praha 3; 

- hluk z provozu garážových vrat v souvislosti s kolaudací bytových domů Dolákova, Praha 8; 

- hluk z provozu kolejové brzdy v železniční stanici Praha – Libeň; 

- hluk z dopravy v ul. Spořilovské, Praha 4; 

- hluk z provozu železniční dopravy na trase Nové spojení – Praha hlavní nádraží; 

- hluk z dopravy v ul. Husitská, Praha 3 (druhé podání); 
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IV. Úsek ekonomicko – provozních činností     
 

Přehled údajů o činnosti úseku ekonomicko-provozních činností HSHMP:  

1. Ekonomické podmínky HSHMP v roce 2014 - zhodnocení sledovaného roku, mimořádné situace a 

stavy, metodické vlivy  
 

Rok 2014 byl rokem pokračujícího trendu dodržování rozpočtové kázně.  Rozpočtové příjmy ve výši                   

620 tis. Kč byly překročeny o 1.339 tis. Kč. Plnění dosáhlo 316 %.  Na tomto překročení se částkou 473 

tis. Kč podílí příjmy z vlastní činnosti, především nájmu a částkou 647 tis. Kč příjmy za přijaté sankční 

platby. 

Ve výdajové oblasti bylo čerpáno oproti rozpočtu méně o 3.580 tis. Kč, z toho o 1.201 tis. Kč ve výdajích                       

na mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění. Ostatní osobní náklady z toho činí 491 tis. Kč. 

Přepočtený stav pracovníků ve výši 228 pracovníků byl snížen proti roku 2013 o 4 pracovníky. 
 

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly nedočerpány o 2.240 tis. Kč. Celkové čerpání bylo                     

na 95 % a rovnoměrně se na něm podílely všechny položky. 

Investiční výdaje byly čerpány na nové kotle na pobočce Centrum v ulici Dukelských hrdinů, Praha 7,                          

v náročných podmínkách s ohledem na „pozdní“ přidělení těchto prostředků, kdy k vlastní realizaci 

mohlo dojít až po zahájení topné sezóny. 

Dlouhodobým problémem je péče o hmotný majetek, zejména budovy a stavby, které jsou řešeny až 

„volnými“ prostředky z provozní oblasti. 
 

Na činnost HSHMP, zejména ve 4. čtvrtletí, měly vliv i skutečnosti související s opatřeními proti šíření 

Eboly. Náklady s touto činností spojené byly pokryty navýšením rozpočtu ze strany MZ ČR. 

 

 

Poznámka:  

V příloze č. 5,  soubor „4437_příloha 5__ HSHMP_2014__Ekonomika“,  jsou požadované přílohy                           

k bodům 2, 3, 4 a 5: 

2. Plnění rozpočtu HSHMP k 31. 12. 2014 - na MZ jsou HSHMP zasílány komentáře spolu s kompletními 

sadami účetních a finančních výkazů vyhotovených v MÚZO včetně příloh; excelová tabulka čerpání 

prostředků na SZD dle jednotlivých oborů - již zasláno na MZ 23. ledna 2015, v listinné podobě                          

do podatelny MZ ČR a v elektronické podobě na e-maily: pavla.maresova@mzcr.cz, 

stanislav.wasserbauer@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, hana.zmelikova@mzcr.cz. 

P ř í l o h y  k bodu 2.:  

A. „Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014“ včetně příloh – tj. příloha č. 1 k požadavku FIN                        

ze dne 4. 12. 2014 (č. j. MZDR 61287/2014 Pokyny pro účetní závěrku a předkládání účetních 

výkazů organizačních složek státu za rok 2014) – v příloze 4 x, pod názvy: 

- „4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Dopln_udaje 2014“  

- „4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Dopln_udaje 2014 - nákladovost“ 

- „4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Rozpočet 2014 - komentář“ 

- „4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Rozpočet 2014 - příl ke komentáři 2014“ 
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B. Soubor „4437_příloha 5__ HSHMP_2014__Ekonomika“ – Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (list B - 

rozvaha, VZZ), viz příloha č. 5. 

C. Soubor „4437_příloha 5__ HSHMP_2014__Ekonomika“ – úhrada vzorků podle Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření 

dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých 

životních podmínkách zvířat dle jednotlivých oborů - kontrolovaný subjekt, obor, specifikace vzorku, 

počet kusů vzorku, fakturováno, uhrazeno (list C - úhrada vzorků 2014), viz příloha č. 5. 

 

 

 

3. Personální obsazení krajských hygienických stanic k 31. 12. 2014 – již zasláno na MZ ČR - excelová 

tabulka – evidenční počet zaměstnanců – přepočtené počty; výkaz H (MZ) 2-01 - Roční výkaz                               

o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, zaslán na MZ ČR 

13. ledna 2015, e-mailem: vh@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, stanislav.wasserbauer@mzcr.cz 

 

Komentář: 

Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 byl stanoven na 247.  

Ke konci roku 2014 bylo v pracovním poměru 242 zaměstnanců. K 31. 12. 2014 měla HSHMP 

přepočtený evidenční počet zaměstnanců 228,79 úvazků a průměrný evidenční počet zaměstnanců                           

ve fyzických osobách za rok 2014 byl 242,52.  

Neplnění limitu zaměstnanců je přechodně způsobeno zaměstnanci mimo evidenční stav, kteří se budou                   

v průběhu let 2015-2016 vracet z rodičovské dovolené. K 31. 12. 2014 máme 4 zaměstnance na placené 

mateřské dovolené a 30 zaměstnanců na rodičovské dovolené (tj. celkem 34 zaměstnanců mimo 

evidenční stav).  

 

 

P ř í l o h y  k bodu 3. (viz příloha č. 5): 

D. Soubor „4437_příloha 5__ HSHMP_2014__Ekonomika“ – noví zaměstnanci HSHMP za rok 2014 

(list D - noví zaměstnanci 2014), komentář v excelovém souboru pod tabulkou. 

E. Soubor „4437_příloha 5__ HSHMP_2014__Ekonomika“ – průměrný věk odborných zaměstnanců 

HSHMP za rok 2014 (list E - průměrný věk 2014). 

 

 

 

 

4. Investiční rozvoj HSHMP, obnova a údržba majetku v roce 2014 
 

P ř í l o h y  k bodu 4. (viz příloha č. 5): 

F. Soubor „4437_příloha 5__ HSHMP_2014__Ekonomika“ - obdržené investiční dotace, provedená 

obnova a údržba majetku ve sledovaném roce nad 20 tis. Kč (list F- investice 2014).  

     Komentář uveden v příloze č. 5, v listu „F“. 
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5. Informační a komunikační technologie v roce 2014 

 

P ř í l o h y  k bodu 5. (viz příloha č. 5): 

G. Soubor „4437_příloha 5__ HSHMP_2014__Ekonomika“ – IT technika pořízená HSHMP v roce 2014 

(list G - IT 2014).      

 

 

 

6. Náklady za expertízy - služby Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ) 
 

Čerpání  

k 31. 12. 2014      

středisko poč. stav fakt. účet 518 poč. stav+úč.518 uhr. bankou neuhr. faktury 

301 (EPI) 0,00 233 155,01 233 155,01 233 155,01 0,00 

302 (HOK) 0,00 3 133 097,07 3 133 097,07 3 099 675,48 33 421,59 

303 (HP) 68 571,00 194 268,76 262 839,76 262 839,76 0,00 

304(HVaPBU) 0,00 359 210,76 359 210,76 359 210,76 0,00 

305 (HDM) 0,00 32 550,21 32 550,21 32 550,21 0,00 

celkem 68 571,00 3 952 281,81 4 020 852,81 3 987 431,22 33 421,59 

            

fakturováno 3 952 281,81 

  

  

počáteční stav 68 571,00 

  

  

celkem   4 020 852,81 

  

  

uhrazeno bankou -3 987 431,22 

  

  

neuhrazené fa 33 421,59       

 

Objednané nevyfakturované služby ZÚ přešly do následujícího roku.  

 

           Viz soubory: 

- „4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Rozpočet 2014 - komentář“ 

- „4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Rozpočet 2014 - příl ke komentáři 2014“ 
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