
2014

(celkem 89 řádků) Počet Počet Počet

ř.
I. Závazná stanoviska, stanoviska a 

vyjádření
Právní ustanovení Souhlas Nesouhlas

Výzva k 

doplnění

1 Územně plánovací dokumentace
§ 82 odst.2 písm.j) zákona č. 

258/2000 Sb.
34 11 2

2 PD  pro územní řízení
§ 82 odst.2 písm.i) zákona č. 

258/2000 Sb.
1501 33 127

3 PD  pro stavební řízení
§ 82 odst.2 písm.i) zákona č. 

258/2000 Sb.
5486 68 392

4 PD  změny v užívání
§ 82 odst.2 písm.i) zákona č. 

258/2000 Sb.
1229 21 48

5 Užívání stavby
§ 82 odst.2 písm.i) zákona č. 

258/2000 Sb.
3135 133 8

6 Integrovaná prevence - IPPC Zákon č. 76/2002 Sb. 0 0 0

7 EIA Zákon č. 100/2001 Sb.  74 0 2

8 SEA Zákon č. 100/2001 Sb. 0 0 0

9 Zápis do rejstříku škol
§ 147 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 561/2004 Sb.
329 3 1

10
Pravidla nakládání s chem. látkami - 

projednání

§ 44a) odst.10 zákona č. 

258/2000 Sb.
280 0 63

11 Pohřebnictví Zákon č. 256/2001 Sb. 2 0 0

12 Napadená stanoviska Počet: 12165 269 643

13 Opravné prostředky předané MZ § 149  odst. 4 SŘ potvrzeno změněno neuzavřeno

Počet: 25 15 4 6

Hygienická stanice hl. m. Prahy                                                                                                           Příloha č. 2 / tab. č. 1

Odborné výkony OOVZ - podrobný přehled za rok

95 0 0

Počet vystavených průvodních listů těla 

zemřelého - realizace Štrasburské dohody o 

převozu těl zemřelých 

11a

Eureopean Treaty Series No. 

80 

sdělení MZV č.  22/2012 Sb. 

m. s., o sjednání Dohody o 

převozu těl zemřelých 

zák. č. 256/2001 Sb., A17 o 

pohřebnictví 

Komenář:                                                                                                                                                                                                                                                                           

- k řádku 11a: Česká republika přistoupila k mezinárodní Dohodě  o převozu těl zemřelých (Štrasburk, 26. 10. 1973), která upravuje pietní 

nakládání s lidskými pozůstatky v případě, že nebyly zpopelněny a pokud byla potvrzena vůle ze strany blízkých pozůstalých převést je do 

země jejich původního domova. Ratifikační listina k Dohodě o převozu těl zemřelých vstoupila v platnost dne 24. února 2012. Od tohoto data 

Krajské hygienické stanicevydávají v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, provozovatelům pohřebních služeb "Průvodní list těla zemřelého". 

- HP: Převažovala stanoviska pro stavební řízení, oproti minulému období se zvýšil počet výzev k doplnění. Mezi nejfrekventovanější 

projednávaná písemná pravidla pro NCHLaS patřila pravidla pro automobilové benzíny a látky žíravé.                                                                                                                                                                                                                                                                       

- HDM: Stavební řízení celkem - ř. 3 + ř. 4. Posuzovány byly především PD na předškolní zařízení - celkem cca 2 000 míst. Stanoviska k zápisu 

do rejstříku škol se týkala především předškolních zařízení a školních družin.                                                                                                                        

MZ byl předáván k posouzení spis MAATA Troja Praha 7- podnětant rozporoval závazné stanovisko ke zřízení provozovny živnosti 

mimoškolní výchova a vzdělávání pro předškolní děti v rodinném domě. T.č. je provozováno občanským sdružením. Výsledek není HSHMP 

znám.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- HOK:  Stanoviska se týkala návrhu zadání, koceptů a návrhů územních plánů a jejich změn, nesouhlasná stanoviska byla vydána z důvodu 

nadměrného zasažení hlukem konkrétní lokality popř. v lokalitě chyběla dostatečná infrastruktura. Při posuzování územně plánovacích 

dokumentací byla posuzována ruzika vyplývající z nového vymezení plochy pro bydlení ve vztahu ke stávajícím zdrojům negativního 

ovlivňování zdraví.   Byly posuzovány nové stavby, ale i změny staveb, stanoviska ke změná užívání se týkala z velké části provolování 

provozoven péče o tělo, provozoven nestátních zdravotnických zařízení nebo změn nebytových prostor na byty. Výzvy k doplnění byly 

vydávány v případě, kdy předložené podklady nebyly v souladu s platnou legislativou.  V uvedených počtech výkonů nejsou zahrnuta  

vyjádření, která obsahují tabulky ÚZIS vydávána v rámci  jiných zákonů (č. ř. 101). 

- k řádku č. 13: Bylo podáno celkem 25 žádostí o přezkum. Vesměs šlo o stanoviska k umístění staveb bytových objektů nebo bytových 

komplexů vč. polyfunkčních budov, jeden přezkum se týkal výstavby metra D v trase Písnice - nám. Míru. V roce 2014 bylo pod gesci HOK 

převedena problematika elmag. záření. 



ř. II.Voda Právní ustanovení Souhlas Nesouhlas

14
Časově omezené užívání vody, která nesplňuje 

mezní hodnoty

§3 odst.4 zákona č. 

258/2000 Sb.
0 0

15 Mírnější hygienický limit §3a) zákona č. 258/2000 Sb. 0 0

16
Způsob stanovení míst odběru vzorků pitné 

vody

§4 odst.2 zákona č. 

258/2000 Sb. 
3 0

17 Snížení četnosti rozborů pitné vody 
§4 odst.4 zákona č. 

258/2000 Sb.
0 1

18
Rozšíření rozsahu a četnosti rozborů pitné 

vody 

§4 odst. 4 zákona č. 

258/2000 Sb.
0 0

19 Povolení vodárenské technologie
§5 odst.8 zákona č. 

258/2000 Sb.
0 0

20 Výjimka teplá voda 
§ 41a) zákona č. 258/2000 

Sb.
0 0

21 Použití vody jiné jakosti 
§ 21 odst.2, § 18 odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb.
0 0

22 Schválení plánu kontroly jakosti pitné vody 
§4 odst. 3 zákona č. 

258/2000 Sb.
1 0

potvrzeno změněno neuzavřeno

Počet: 0 0 0 0

Odvolání nebo jiné opravné prostředky
23

Zde uveďte případný, velmi stručný komenář:



ř. III. Výjimky (jiné než voda) Právní ustanovení Souhlas Nesouhlas

24
Výjimka souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 

258/2000 Sb.
§ 14 zákona č. 258/2000 Sb. 3 0

25 Hluk – časově omezená povolení
§ 31odst. 1 zákona č. 258/00 

Sb.
7 2

26 Jiný způsob sterilizace
§ 17 odst.5  zákona č. 

258/00 Sb.
0 0

potvrzeno změněno neuzavřeno

Počet: 1 0 1 0

ř.
IV. Osvědčení  podle § 82 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 258/2000 Sb.
Právní ustanovení Počet

28 DDD
§ 60 odst.2 zákona č. 

258/2000 Sb.
31

29

Odborná způsobilost pro nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky klasifikovanými jako 

vysoce toxické

§ 44b) odst. 6 zákona č. 

258/2000 Sb.
7

30 Houby
§ 3 odst. 9 zákona č. 

110/1997 Sb.
6

ř. V. Provozní řády - Rozhodnutí Právní ustanovení souhlas nesouhlas

31 Ubytování
§ 21 a) zákona č. 258/2000 

Sb.
45 0

32 Koupaliště, sauna
§ 6c písm.f) zákona č. 

258/2000 Sb.
33 0

33 Služby péče o tělo
§ 21 odst. 3, 4  zákona č. 

258/2000 Sb.
999 4

34 Zdravotnická zařízení, ústavy
§ 15 odst. 2 zákona č. 

258/2000 Sb.
853 0

35
Sociální služby (do novely zák. o soc. 

službách)
 zákon č.108/2006 Sb. 13 0

36 Vodní zdroj (studny, akum. nádrže…)
§4 odst.3 zákona č. 

258/2000 Sb.
7 0

37 Vodovod pro veřejnou potřebu
§4 odst.3 zákona č. 

258/2000 Sb.
1 0

38 Odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb.  230 8

potvrzeno změněno neuzavřeno

Počet: 0 0 0 0

Odvolání nebo jiné opravné prostředky

Odvolání nebo jiné opravné prostředky
39

27

Komenář:                                                                                                                                                                                                                                                                            

HP: Odborná způsobilost pro nakládání s NCHL -5 x  zaměstnanci Generálního ředitelství cel, 1 x  ekolog zdravotnického zařízení, 1 x vedoucí 

laboratoře Plzeňské teplárenské.                                                                                                                                                                                                                  

HOK: 2 časově omezená povolení byla dána Dopravnímu podniku HMP na provozování zdroje hluku při průjezdu soupravy metra A ve stanici 

Dejvická a k provozování zdroje hluku - objízdné koleje ve  vozovně Kobylisy, ostatné ČOP se týkaly provozování hluku ze stavební činnosti. 

Rozhodnutí podle § 4, 6, 21 a 21a zákona. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejnéhozdraví,  se týká rozhodnutí k provozním řádům pro koupaliště, 

sauny, provozovny služeb péče o tělo a ubytovací služby. V roce 2014 byly posuzovány a povolovány služby v bytech klientů - mobilní slžby na 

území hl. m. Prahy (masáže, kosmetika, manikúra, pedikúra) celkem 60 provozních řádů. Vzhledem k centrálnímu zásobování nemá hl. m. 

Praha veřejné studny. HSHMP však eviduje celkem 15 komerčních studní pro zásobování objektů občerstvení, ubytování mateřských škol a 

některých pracovišť. K nim bylo provedeno 10 kontrol bez sankcí.



ř. VI. §82 odst. 2  zákona č. 258/2000 Sb. Právní ustanovení počet

40 SZD (všechny) Písm.b), o), p), s) 9993

41
Souhrnná rozhodnutí KaPr a posouzení o 

zařazení do kategorie 2
písm. c), d), e), f) 160

42
Ověření podmínek vzniku onemocnění pro 

posouzení nemocí z povolání
písm. g) 49

Písm. l)

(§ 67, 70)

Písm. l)

(§ 67 odst. 4)

Písm. m)  

(§ 69)

46
Rozhodnutí o protiepidemických opatřeních 

nosičům
§ 53 4

47
Stanovení hygienického limitu faktoru 

pracovních podmínek
Písm. n) 0

48 Nařízení uchování vzorků pokrmů Písm. q) 0

49 Epidemiologické šetření podle § 62a) Písm. r) 9478

Písm. s), 

(§ 62 odst.3)

51 Hodnocení rizik Písm. t) 0

52 Potvrzení karantény Písm. w) 1

potvrzeno změněno neuzavřeno

Počet: 0 0 0 0

45 Mimořádná opatření při epidemii 0

Sledování zdrav. stavu – informace pro lékaře 118

43

Opatření k předcházení vzniku a zamezení 

šíření infekčních onemocnění, určení 

poskytovatele zdravotních služeb

3497

44

50 Nemocniční nákazy - opatření 221

Odvolání nebo jiné opravné prostředky
53

Komenář:                                                                                                                                                                                                                                                                           

HP: Počet kontrol  - realizace 2 035 (splněn rozsah kontrolního plánu). V rámci stanovených celostátních a krajských priorit bylo realizováno 

celkem 632 kontrol. Uskutečněno bylo rovněž celkem 1 007 kontrol zajištění pracovně lékařských služeb.



ř.
VII. §84 odst. 1  zákona č. 258/2000 Sb.  - 

Druh opatření
Právní ustanovení

Počet 

vydaných 

54
Pozastavení výkonu činnosti do odstranění 

závady
§ 84 odst. 1 písm. b) 0

55

Předběžné opatření-pozastavení uvedení do 

oběhu  nebo na trh výrobků podezřelých z 

nebezpečnosti

§ 84 odst. 1 písm.c) 0

56 Nařízení vyřazení z distribuce § 84 odst. 1 písm.c) 0

57
Rozhodnutí o absenci znalostí nutných k OVZ 

při výkonu epid. závažných činností
§ 84 odst. 1 písm. d) 0

58 Zákaz používání nejakostní pitné vody § 84 odst. 1 písm. e) 1

59 Větší četnost kontroly vody v koupališti § 84 odst. 1 písm. f) 0

60 Zákaz používání vody v koupališti § 84 odst. 1 písm. g) 0

61 Zákaz používání pískoviště VHP pro děti § 84 odst. 1 písm. h) 0

62

Přijetí opatření k ochraně zdraví před 

zdravotním rizikem ze znečištěné  vody ke 

koupání

§ 84 odst. 1 písm. i) 0

63 Nařízení úpravy provozního řádu § 84 odst. 1 písm. j) 0

64 Zákaz konání ŠvP, ZA nebo JPA § 84 odst. 1 písm. k) 0

65 Odejmutí povolení § 84 odst. 1 písm. l) 0

66
Pozastavení provozu nebo používání zdroje 

hluku, vibrací nebo neionizujícího záření
§ 84 odst. 1 písm. m) 0

67
Předběžné opatření -pozastavení používání 

potravin…
§ 84 odst. 1 písm. n) 0

68 Zákaz používání potravin § 84 odst. 1 písm. n) 1

69
Nařízení provedení sanitace nebo změny 

technologického postupu
§ 84 odst. 1 písm. n) 10

70
Stanovení odchylného způsobu zacházení s 

prádlem
§ 84 odst. 1 písm. o) 0

71
Uložení měření faktorů životních a pracovních 

podmínek
§ 84 odst. 1 písm. p) 0

72
Uložení zpracování hodnocení zdravotních 

rizik
§ 84 odst. 1 písm. q) 0

73
Nařízení okamžitého uzavření provozovny 

nebo pozastavení výkonu činnosti  na 2 dny
§ 84 odst. 1 písm. r) 3

74
Nařízení provedení opatření k ochraně zdraví 

zaměstnance
§ 84 odst. 1 písm. s) 0

75
Stanovení přísnějších limitů škodlivých 

faktorů pracovních podmínek
§ 84 odst. 1 písm. t) 0

76 Nařízení znehodnocení či likvidace potravin § 84 odst. 1 písm. u) 0

77 Nařízení lékařské prohlídky a vyšetření § 84 odst. 1 písm. v) 343

78 Nařízení mimořádné preventivní prohlídky § 84 odst. 1 písm. w) 0

79
Opatření podle §53 odst.1 písm.a)c) zákona č. 

258/2000 Sb. - nenosič
§ 84 odst. 1 písm. y) 0

potvrzeno změněno neuzavřeno

Počet: 0 0 0 0

Odvolání nebo jiné opravné prostředky
80

Komenář:                                                                                                                                                                                                                                                                           
Činnosti jednotlivých odborů nad rámec kontrolního plánu jsou uvedeny v příloze č. 1, bod I., podbod 1, odsek "Vybrané 

výkony státního zdravotního dozoru". 



ř.
VIII. Vzorky a měření faktorů životních a 

pracovních podmínek

81 Počet odebraných vzorků 2373

82 Počet stěrů 26

83
Počet provedených měření faktorů životních a 

pracovních podmínek
17

84
Počet provedených fyziologických měření a 

šetření 
5

ř. IX. Námitky proti PSZD Právní ustanovení počet

85
Rozhodnutí o námitkách proti protokolu o 

kontrolním zjištění SZD

§ 88 odst. 4 zákona č. 

258/2000 Sb.
7

ř. XI. Sankce Právní ustanovení počet částka

86 Příkaz na místě § 150 odst. 5 SŘ 5 40 000,00 Kč

87 Příkaz (z kanceláře) § 150 odst. 1,2 SŘ 62 1 088 000,00 Kč

88 Bloková pokuta Zákon č. 200/1990 Sb. 603 1 029 000,00 Kč

88a
Ostatní pokuty,                                                               

viz Příloha č. 1, bod "1. Uložené sankce"

Zákony č. 258/2000 Sb. a 

255/2012 Sb., kontrol.řád
15 873 500 Kč

89 Odvolání nebo jiné opravné prostředky Počet: 0 0,00 Kč

Pozn: přestupkové řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. a pokuty v  klasickém SŘ vykazuje správní oddělení

Tabulku vyplnil:

Telefon:

Email:

Podpis ředitele HSHMP:

Soubor obsahuje celkem 6 listů.

MUDr. Miroslav Slavík, v. r.                         

„podepsáno zaručeným elektronickým podpisem"

Blanka Omelková

296 336 799

sekretariat@hygpraha.cz

Datum: 20.2.2015

Komentář:                                                                                                                                                                                                    

Řádek 88a "Ostatní pokuty" viz příloha č. 1 ( soubor "4437_příloha 1__ HSHMP_2014__Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného 

zdraví"), bod I., podbod 1, odsek "Uložené sankce".

mailto:sekretariat@hygpraha.cz


2014

Obor Předmět podnětu Počet celkem
z toho 

oprávněných

Spolupráce s 

jinými orgány 

při řešení 

podnětu

Předání 

podnětu jiným 

dozorovým 

orgánům

hluk ze stavební činnosti 108 38 19 16

hluk ze stacionárních zdrojů 138 68 23 4

hluk z hudebních produkcí 100 41 24 16

hluk z dopravy 98 93 5 0

ostatní 181 54 33 5
nevyhovující pracovní prostředí, 

pracovní podmínky - kombinace 24 11 0 0

hluk 10 5 0 0
nevyhovující mikroklimatické 

podmínky 9 3 0 0

nevyhovující, nedostatečné zázemí 

(šatny, sanitární zařízení)
14 10 0 0

prašnost 2 2 0 0
zápach z výrobní činnosti (chemie, 

výroba protektorů aj.) 4 3 0 0

Zdravotní potíže (ZP) po pokrmu 144 65 0 0
ZP po potravině/§ 16 zák. č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabák. výrobcích 51 4 1 0

Klamání spotřebitele/zák. č. 634/1992 

Sb., o klamání spotřebitele 29 1 0 1

kouření / zák. č. 379/2005 Sb., o 

opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky,…
6 4 0 0

ostatní /zák. č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví 295 113 0 45

kosmetické prostředky 70 27 57 19

výrobky pro styk s potravinami 25 10 21 6

hračky a výrobky pro děti 21 17 20 3

mateřské školy 9 1 0 0

základní a střední školy 5 2 0 0

provozovny živností 19 2 11 14

školní jídelny 10 1 0 0

Hygienická stanice hl. m. Prahy                                                                                                                                     Příloha č. 2 / tab. č. 2

Řešené podněty  a oznámení občanů za rok

Hygiena obecná a komunální

Hygiena práce

Hygiena výživy

Hygiena předmětů běžného užívání

Hygiena dětí a mladistvých



Podnět na chybný postup při 

umístění pacienta na pokoj s akutně 

nemocným a následně zemřelým. 
2 0 0 0

Podnět na chybný postup MUDr. 

Marešové při výkladu vyhláška 

537/2006 Sb., o očkování proti 

infekčním nemocem 

4 0 0 0

Podnět pochybení  lékaře při 

zajišťování epid. šetření - údajný únik 

informací rozeslání ZD osobám v 

kontaktu.

1 0 0 0

Podnět na zahájení stíhání HIV 

pozit.osoby, která neprávem jako 

zdroj své nákazy označila HIV 

negativního.

1 1 0 0

Podnět podaný na údajné pochybení 

při souhlasu s umístěním 

kolonizovaného MRSA klienta USP. 

Podnět podán současně na postup 

HSHMP i na postup KIN NNB.

1 1

Klinika 

infekčních 

nemocí 

Nemocnice Na 

Bulovce                   

(KIN NNB)

0

Oznámení podané  místostarostou- 

fanouškem HC Sparta na intoxikaci 

hráčů.
1 0 0 0

Oznámení k úhradě nákladů HSHMP 

na vyšetření spalniček dle metodiky.
2 2 MZ 0

Oznámení na označení zdroje nákazy 

VHA v hotelu Avion.
1 0 0 0

Oznámení na označení zdroje nákazy 

VHA v restauraci Ballon hotelu Avion.
1 0 0 0

Oznámení na nedostatečné vybavení 

gynekologické ordinace Praha 6.
1 1

Zdrav. 

pojišťovna 

MV

0

Oznámení na práci v ordinaci po 

havárii vody.
1 0 0 0

Oznámení problémů s vystavením 

umrlčího pasu bez zjištění důvodu 

úmrtí polských občanů.
2 2 0 0

Podnět na výkon protiepid.opatření 

po příletu ghanského studenta.
1 0 0 0

Oznámení a žádost o vystěhování 

nájemníků bytu živících se údajným, 

poskytování sex. služeb.
1 0 0 0

Oznámení výskytu hmyzu. 65 65

odbor 

životního 

prostředí 

městské části

0

Oznámení výskytu potkanů. 63 63

odbor 

životního 

prostředí 

městské části

0

Oznámení výskytu holubů. 16 16 SVS 0

Oznámení údajného chybného 

postupu vedení věznice při 

zajišťování zdrav. dohledu vězně ve 

věznici.

5 0 0 0

Oznámení na nedodržování hyg. 

podmínek při provozu LDN a DD.
3 2

odbor 

zdravotnictví 

městské části
0

Oznámení na chybnou manipulaci s 

odpadem ze zdrav. zařízení.
1 0 0 0

Oznámení susp. infekce u 

potravináře.
2 0 0 0

Oznámení  údajně chybného hyg. 

režimu stomatologie.
3 3 0 0

Oznámení hygienicky nevyhovujících 

podmínek na ubytovně.
1 1 0 0

Oznámení  podezření z intoxikace 

broskví v prodejní síti.
1 0 0 0

Oznámení  nedostatečné ústrojové 

kázně zdrav. personálu.
1 1 0 0

Jiné 22 21
1 x odbor 

sociální péče 

městské části
0

Podpora zdraví 0 0 0 0

Celkem 1575 754 214 131*

Epidemiologie



Tabulku vyplnil:

Telefon:

Podpis ředitele HSHMP: Datum:

MUDr. Miroslav Slavík, v. r. 

"podepsáno zaručeným elektronickým podpisem"

Soubor obsahuje celkem 6 listů.

296 336 799

20.2.2015

HOK - Podstatná část stížností na hluk z dopravy se týkala hluku z provozu silniční dopravy (Jižní spojka, ul. 5. května, Starýo Spořilov, ul. Plzeňská), nekteré 

poukazovaly na nadměrný hluk z  tramvajové dopravy, provozu metra a železniční dopravy.  Velká část podnětů a sížností obyvatel  se týkala stavebního 

hluku, stacionární zdroje tvořily základnové stanice, kotelny, výtahy, časté jsou stížnosti na hudební produkce, hluk z provozů restaurací, diskoték a barů  V 

Praze 1 se často jedná o stížnosti na akce doprovázené hlučnou hudební produkcí, ke kterým úřad městské části, či Magistrát hl. m. Prahy, vydávají povolení a 

řešení potom vyžadují od orgánu ochrany veřejného zdraví. U stížností na stavební činnost se jedná zejména o stavby při jejich zahájení - zakládání staveb, 

betonáži, leštění betonu apod. Ostatní   stížnosti, z nichž značná část se netýká kompetencí OOVZ, se týkaly špatných podmínek bydlení, výskytu plísní, 

odpadků v okolí objektů, nepořádku na veřejných prostranstvích, hlučných zvukových znamení v dopravních prostředcích, světelného smogu, ovzduší,  

zanedbaných bytů. Objevily se i stížnosti na provoz cirkusů a kolotočů, které jsou umisťovány do lokalit města místními úřady. Tyto stížnosti jsou potom 

předávány těmto úřadům k vyřízení.                                                                                                                                                                                                                                                           

HP - Z řešených podnětů  bylo cca 54 % oprávněných. Zhruba polovina podnětů byla anonymních. 7 podnětů bylo řešeno ve spolupráci s HV, HOK. Nejvíce 

podnětů kombinovaných (nevyhovující zázemí + ergonomie prac. místa + nedostatek OOPP + mikroklima), dále podněty k  počtu, stavu, údržbě sanitárních 

zařízení, rovněž na hluk a nevyhovující mikroklimatické podmínky. U mikroklimatických podmínek převažovaly podněty z kancelářských pracovišť. Stížnosti 

na obtěžující zápach - opakovaně z provozoven s výrobou protektorů. Dva podněty předány* místně příslušnému odboru stavebnímu a životního prostředí 

prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

HVaPBU - Podněty jsou detailně analyzovány ve Výroční zprávě odboru HVPBU 2014, kap. 4e) Analýza stížností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

HDM - Většina podnětů byla na provozovny živností, které nebyly schvalovány OOVZ - předáno stavebním případně živnostenským úřadům. Spoluprací s 

úřady je zejména spolpráce se savebními úřady při kontrolních prohlídkách staveb.                                                                                                                                                          

EPI - Podněty na chybný postup zaměstnanců HSHMP - epidemiologie -  byly podány 5 x, ani jednou nebylo pochybení prokázáno. Ostatní oznámení byly 

označeny jako podněty, netýkaly se však chybného postupu zaměstnanců HSHMP. 

Blanka Omelková

Komenář:

Razítko:

Email: sekretariat@hygpraha.cz

mailto:sekretariat@hygpraha.cz


Obor Počet žádostí celkem

z toho vyřízeno 

dle dostupných 

údajů

z toho 

odloženo

z toho 

částečně 

odmítnuto

z toho 

odmítnuto

počet 

podaných 

stížností

Hygiena obecná a komunální 14 14 0 0 0 0

Hygiena práce 1 1 0 0 0 0

Hygiena výživy 0 0 0 0 0 0

Hygiena předmětů běžného užívání 1 1 0 0 0 0

Hygiena dětí a mladistvých 2 2 0 0 0 0

Epidemiologie 2 2 0 0 0 0

Podpora zdraví 0 0 0 0 0 0

Celkem 20 20 0 0 0 0

Tabulku vyplnil:

Telefon:

Podpis ředitele HSHMP: Datum:

MUDr. Miroslav Slavík, v. r. 

"podepsáno zaručeným elektronickým podpisem"

Soubor obsahuje celkem 6 listů.

20.2.2015

Tabulku "Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"  vypracovalo právní oddělení HSHMP.

Zde uveďte případný, velmi stručný komenář:

Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                                                                               Příloha č. 2 / tab. č. 3

Vlasta Kadlecová

296 336 728

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Email: sekretariat@hygpraha.cz

mailto:sekretariat@hygpraha.cz


1.
Odbor

školící akce, přednášky apod. 

podle cílových skupin - uveďte i 

téma

cílová skupina počet akcí počet školených osob

Fyzikální metody vyšetřování faktorů 

prostředí - hluk, mikroklima a 

odpovídající legislativa

lékaři v 

postgraduálním 

vzdělávání IPVZ

2 100

Hluk - hodnocení naměřených hodnot pracovníci HSHMP 1 37

Spolupráce s dozorovými orgány na 

úseku ochrany životního prostředí I.
pracovníci HSHMP 1 41

Územní řízení v preventivním dozoru 

HK
pracovníci HSHMP 1 44

Problematika posuzování hluku  v 

preventivním a běžném dozoru
pracovníci HSHMP 1 28

Spolupráve s dozorovými orgány na 

úseku ochrany životního prostředí II.
pracovníci HSHMP 1 41

Přednáška - školení o NCHLaS
pracovníci odboru 

HDM
1 12

Přednáška pro specializ. kurz IPVZ 

(chem. látky)
lékaři 1 20

Přednáška pro specializ. kurz IPVZ 

(psych. a senzor. zátěž při práci, 

ergonomie, komunikace)
lékaři 1 20

Přednáška na konferenci v IPVZ 

(steriliz. techniky) lékaři 1 20

Přednáška - aplikace POR 1. stupeň
pro pracovníky 

aplikující POR
1 40

Školení Hygienického minima

zaměstnanci 

provozovatelů 

stravovacích 

služeb

1 25

Vlastní seminář, Šetření AO, 

zkušenosti ze školící akce EU 

Alimentární onem.

pracovníci odborů 

HVPBU a HDM a 

MVCR

1 52

Vlastní seminář, Novinky z NCONZO

pracovníci odborů 

HVPBU a HDM a 

MVCR

1 52

Vlastní seminář, Exotické kuchyně

pracovníci odborů 

HVPBU a HDM a 

MVCR

1 53

Vlastní seminář, Značení potravin a 

alergeny

pracovníci odborů 

HVPBU a HDM
1 49

Hygiena předmětů běžného užívání

Celoplošné školení ŠJ: Dop. pestrost, 

Hygienické minimum, Spotřební koš 

školní jídelny 

Praha 1-10
3 332

Školení školních jídelen Prahy 8: Dop. 

pestrost, Hygienické minimum, 

Spotřební koš 

školní jídelny 

Praha 8
1 110

Konference školního stravování 

Praha: Dietní stravování ve školních 

jídelnách

školní jídelny ČR 1 500

Kurz HDM NCO NZO Brno: Péče o děti 

v předškol. Zařízeních
KHS-HDM 1 25

Konference HDM Cho. Planá: 

Problematika rané péče a 

předškolních zařízení

KHS-HDM a MŠMT 1 60

Konference Ped.F UK Praha: 

Problematika rané péče a 

předškolních zařízení

učitelé 1 200

semináře HSHMP:  Modely péče o děti 

do 3 let věku.  Šetření výskytu 

salmonelózy, Problematika živností v 

praxi HDM, Větrání škol. Alergeny v 

potravinách.

HSHMP 4 105

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

Školící akce, přednášky apod. 

viz řádky č. 52 až 55 (všechny odbory HSHMP)

Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                                                                         Příloha č. 2 / tab. č. 4

Hygiena dětí a mladistvých

Hygiena výživy

Hygiena práce

Hygiena obecná a komunální



Protiepid. opatření u osob po návratu 

z oblasti výskytu moru. 

Dny preventivní  

medicíny Darkov
1 80

Protiepid. opatření u osob po návratu 

z oblasti výskytu moru. 

Ticháčkovy dny  H. 

Králové
1 50

Protiepid. opatření u osob po návratu 

z oblasti výskytu moru. 
DDD Poděbrady 1 120

Pražské novinky - aktuální situace ve 

výskytu  inf. onemocnění v Praze.

Mezikrajský 

seminář
1 120

VNN pro pediatry. PLDD Praha 4 250

VNN pro SZP. ČAS 1 220

Ebola VNN.
PL Praha a Stč. 

kraj
2 180

BCG vakcinace pro PLDD. PLDD Praha 1 60

Očkování pohledem epidemiologa. PLDD ČR 1 180

Hygienické požadavky na provoz 

zdrav. zařízení.
PLDD 2 40

IPO - invazivní pneumokoková 

onemocnění.
PL Praha 2 50

Co přinesla vyhláška 306/2012 Sb. v 

praxi? (o podmínkách předcházení vzniku 

a šíření infekčních onemocnění a o 

hygienických požadavcích na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální 

péče)

SZÚ 1 80

Centrální sterilizace. Zdrav. sestry 16 860

Opakované nedostatky zjištěné při 

provádění SZD.

Referenti 

hygienických 

stanic

14 1120

Dezinfekce při VNN. Státní správa 9 480

Praktické aplikace sterilizace a 

dezinfekce v ZZ.
SZÚ 1 90

Epidemický výskyt svrabu.

Pečenkovy dny, 

Mezikrajský 

seminář

1 280

Kasuistika úmrtí na rubeolu.
Mezikrajský 

seminář
1 120

Úloha orgánů EU při šetření 

alimentárních nákaz.

Pečenkovy dny,  

Mezikrajský 

seminář

2 280

Prevence VHA Zentiva 2 86

Nález Klebsiela pneumoniae s 

produkcí karbapenemázy.

Mezikrajský 

seminář
1 120

Svrab.
Mezikrajský 

seminář
1 120

Výuka epidemiologie. Zdrav. škola 46 35

Hygiena, epidemiologie

studenti 3. LF UK, 

bakalářský 

studijní obor 

veřejné 

zdravotnictví

2 16

Hygiena, epidemiologie
lékaři z IPVZ, stáž 

před atestací
4 34

Dny zdraví 2 600

Interaktivní hra: 

Hrou proti AIDS
8 620

Celkem 157 8257

HOK + HP+ HVaPBU + HDM + EPI                                      

(všechny odbory HSHMP)

viz příloha č. 4, list. č. 5 

Epidemiologie



2. Odbor Publikační  činnost - uveďte i téma Pracovník počet odborný časopis apod.

Hygiena obecná a komunální 0 0 0 0

Text kapitoly - chemické látky, pro 

výuková skripta pracovní lékařství 

Mgr. Petr 

Lebenhart
1

Pracovní lékařství- vybrané 

kapitoly, výukové texty IPVZ

Text kapitoly - psychologie práce, pro 

výuková skripta pracovní lékařství

PhDr. Alena 

Tomanová
1

Pracovní lékařství- vybrané 

kapitoly, výukové texty IPVZ

Hygiena výživy 0 0 0 0

Hygiena předmětů běžného užívání 0 0 0 0

Hygiena dětí a mladistvých 0 0 0 0

Nozokomiální přenos listeriózy.

Jágrová Z., 

Karpíšková R., 

Marešová M., 

Polanecká M.

1

Epidemiologie, 

mikrobiologie, imunologie, 

číslo 2/14

Podíl cizinců na incidenci tuberkulózy 

v Praze.

Jágrová Z., Kubín 

M., Malý M.
1

Studia Pneumol.Phtiseol. 

2014, 74, 209-215

Aktuální epidemiologická situace v 

ČR a Evropě.

Jágrová Z.,  

Klepetková M.,
1 Edukační materiál pro PLDD

Ebola. Jágrová Z. 1 Practicus 9/2014

Metodický postup pro kontrolu 

sterilizačních přístrojů.
Zelenková J. 1 AHEM 1/2014

Základy dezinfekce a sterilizace. Zelenková J. 1 Sestra a diagnóza, 2014

Incidence, prevalence, zdravotní 

dopady a trendy léčených uživatelů 

drog – ČR

Mgr. et Mgr. 

Petrášová & Ing. 

Füleová

1
Výroční zpráva                                                     

ISBN 978-80-905520-2-9

Incidence, prevalence, zdravotní 

dopady a trendy léčených uživatelů 

drog – Praha

Mgr. et Mgr. 

Petrášová & Ing. 

Füleová

1
Výroční zpráva                  

ISBN 978-80-905520-3-6

Celkem 10

Tabulku vyplnil:

Telefon:

Email:

Datum:

Soubor obsahuje celkem 6 listů.

sekretariat@hygpraha.cz

20.2.2015

Publikační činnost.

Podpis ředitele HSHMP: MUDr. Miroslav Slavík, v. r.                                                                                                            
„podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“

Zde uveďte případný, velmi stručný komenář:

Blanka Omelková

296 339 799

Hygiena práce

Epidemiologie

mailto:sekretariat@hygpraha.cz


Odbor Téma Médium počet 

Problematika koupališť ve volné 

přírodě v Praze 
Český rozhlas 1 1

problematika koupališť ve volné 

přírodě v Praze 
ČT1 1

Problematika koupališť ve volné 

přírodě v Praze 
TV Barrandov 1

Pitná voda Denní tisk 5

Materiály pro styk s vodou TV - ČT 1, NOVA 2

Problematika koupališť TV, denní tisk, rozhlas 22

Hluk MF Dnes 2

Hluk Aktuality ČT 1 1

Hygiena práce 0 0 0

Kontroly zmrzlin a kvalita TV ČT 1, TV Prima 2

Změny ve strav. službách za 10 let Lidové noviny 1
Seznamy kontrolovaných restaurací 

2013 Novinky.cz 1

Hygiena předmětů běžného užívání Nebezpečné hračky TV ČT 1, TV Prima 2

Výstavba mateřských škol časopis Moderní obec 1

Vývar z kostí

Výživa a potraviny, 

Zpravodaj školního 

stravování

1

Infekce v ČR. Sama doma ČT 1 dle sledovanosti

VHA. TV Metropol
sledovanost oblast 

Praha

VHA. NOVA dle sledovanosti

Ebola - ochrana hranic na Letišti 

Praha.
všechny TV,  rozhlas 3500000

Ebola-ochrana hranic. ranní zprávy Nova dle sledovanosti

Stoupl počet nakažených žloutenkou. ČTK

V Praze opět řádí žloutenka,

nejvíce se šíří mezi bezdomovci.

V Praze přibylo onemocnění žloutenkou

Nákaza hrozí i na veřejných místech.

Pacientů se žloutenkou přibylo o 

čtvrtinu, vede Praha.
Týden.cz 439827

Počet nakažených žloutenkou stoupl. 

Nejvíce jich bylo v Praze.
Deník.cz 128410

V Česku loni onemocnělo žloutenkou 

typu A o čtvrtinu více lidí.
Kiss Morava 156000

Stoupl počet lidí nakažených 

žloutenkou. 
Právo 332000

Stoupá výskyt hepatitidy nejvíce v 

Praze.
Tribune.cz 75000

V ČR přibylo žloutenky. Nejvíce řádila 

v Praze.
Deník.cz 875396

Žloutenkou typu A loni nejčastěji 

onemocněli Pražáci. Její výskyt v 

populaci roste.

Žena-in 126044

Prahou se šíří žloutenka. Frekvence 1 1888000

Prahou se opět šíří žloutenka!  Dejte 

pozor v MHD i obchodě.
Pražský deník 9000

Prahou se opět šíří žloutenka!  Dejte 

pozor v MHD i obchodě.
Berounský deník 9000

Prahou se opět šíří žloutenka!  Dejte 

pozor v MHD i obchodě.
Deník.cz 128410

Prahou se opět šíří žloutenka!  Dejte 

pozor v MHD i obchodě.
Příbramský deník 9000

Prahou se opět šíří žloutenka!  Dejte 

pozor v MHD i obchodě.
Sestra 9000

Výskyt žloutenky A roste. Medicína.cz 30000

Nemoc špinavých rukou útočí na 

Česko - přímý vstup
NOVA 1846000

Lidí se žloutenkou stále přibývá Lidové noviny 20600

Celkem 9852402

Telefon:

Podpis ředitele HSHMP: Email:

MUDr. Miroslav Slavík, v. r. Datum: 20.2.2015

"podepsáno zaručeným elektronickým podpisem"

Soubor obsahuje celkem 6 listů.

296 336 799

sekretariat@hygpraha.cz

Blanka OmelkováTabulku vyplnil:

Zde uveďte případný, velmi stručný komenář:

Za Epidemiologii: Jednotlivé články jsou uvedeny v kolonce Téma. Počet výtisků a sledovanost byla předána mediální agenturou a je 

uvedena v kolonce počet (tento údaj použit,  byť pro něj není kolonka).

Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                                               Příloha č. 2 / tab. č. 5

Medializace činnosti KHS v oblasti ochrany veřejného zdraví za rok 2014

Neuvedena medializace v oblasti podpory veřejného zdraví,  pouze články, TV či rozhlasová vystoupení týkající se 

ochrany zdraví, SZD a dalších činností HSHMP.

Mediální činnosti podle témat, počet = celkový počet článků, TV či rozhlasových vystoupení apod. v daném tématu.

Hygiena obecná a komunální

Hygiena výživy

Hygiena dětí a mladistvých

Epidemiologie

236217Metro.cz

Pražský Patriot cz 34455

mailto:sekretariat@hygpraha.cz


Forma spolupráce (projekt, 

přeshraniční spolupráce apod.) Zapojení KHS, konkrétní činnosti

Hygiena obecná a komunální 0 0

Hygiena práce 0 0

Hygiena výživy 0 0

Hygiena předmětů běžného užívání 0 0

Hygiena dětí a mladistvých 0 0

32nd Meeting of the European Society for 

Paediatric Infectious Diseases

Dublin, Ireland May 6-10,2014

Účast na kongresu.

Epidemiologické šetření.
Řešení  legionelózy s cestovatelskou anamnézou na 

Slovensku.

Rodinný výskyt kapavky. Kongres preventivní medicíny Nízké Tatry.

Klebsiella KPCE  ve zdrav. zařízení Kongres preventivní medicíny Nízké Tatry.

15th WFHSS World sterilization 

Congress in v Praze
Účast na kongresu.

EMCDDA *TDI – Treatment Demand Indicator

Podpora zdraví 0 0

Tabulku vyplnil: Blanka Omelková

Telefon: 296 336 799

Email: sekretariat@hygpraha.cz

Podpis ředitele HSHMP: Datum: 20.2.2015

MUDr. Miroslav Slavík, v. r.

"podepsáno zaručeným elektronickým podpisem"

Soubor obsahuje celkem 6 listů.

*Ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je českým partnerem sítě Reitox, byla 

zajištěna v rámci monitorování situace v oblasti psychotropních látek mezinárodní spolupráce. Pro Evropské monitorovací centrum pro 

drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu (EMCDDA) byla zpracována obsáhlá zpráva ke klíčovému indikátoru TDI a dále 

poskytnuta prevalenční data výskytu virových hepatitid a HIV infekce mezi injekčními uživateli drog. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                                              Příloha č. 2 / tab. č. 6

Mezinárodní spolupráce KHS v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2014

Zde uveďte případný, velmi stručný komenář:

Epidemiologie
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