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HSHMP8569_2017-Příl1_Zpráva o činnosti OOVZ 

 
 
Podklady ke Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v roce 2016 
 
I. HSHMP - Úsek odborných činností 
1.1 Souhrn odborných výkonů za rok 2016 

 
a) H (MZ) 2-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti OOVZ za rok 2016 – 

tabulky I., II., IV. - VIII. – výkaz byl zaslán na e-mail:  vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz.  
 

b) Soubor „HSHMP 08569_2017_Pril2_2016_Výkony OOVZ“. Soubor zahrnuje celkem 6 tabulek:  
 

1. Tabulka Odborné výkony Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) – podrobný 
přehled za rok 2016 (list 1_tab ZČOOVZ 2016) – přehled o výkonech v těchto oblastech: 

 

 Preventivní dozor - stanoviska a vyjádření vydávaná dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů – ř. 1-13, + výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka 
I - výkaz byl již zaslán na e-mail:  vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz. 
 

 Rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů - ř. 31-39 + výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka II. - výkaz byl již zaslán na e-mail:  
vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz. 

 
 Státní zdravotní dozor – druh opatření dle § 84 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů - ř. 54 – 80. 

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

 
 Plnění kontrolního plánu SZD (kontroly, náklady na expertízy uvést v členění za jednotlivé obory) – 

podkladem je Komentář k výkazu plnění KP za r. 2016 dle Metodiky MZ ČR k sestavování 
kontrolních plánů pro rok 2016 zaslaný na e-mail:  vh@mzcr.cz. 

 
Čerpání služeb u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ) ke dni 30. 12. 2016 

ČERPÁNÍ SLUŽEB ZÚ KE DNI 30. 12. 2016 

Odbor      
středis

ko 
 č. 

Název odboru rozpočet 2016 

Objednáno Odečteno ZÚ z limitu  Zůstatek  

v Kč % v Kč % 
v Kč 

% 

301 EPI 277 500 290 968,28 104,85% 285 069,00 102,73% -13 468,28 -4,85% 

302 HOK 3 602 500 3 670 523,00 101,89% 3 571 578,00 99,14% -68 023,00 -1,89% 

303 HP 240 000 135 195,00 56,33% 142 995,00 59,58% 104 805,00 43,67% 

304 HV a PBU 595 000 590 989,68 99,33% 586 566,20 98,58% 4 010,32 0,67% 

305 HDM 35 000 56 936,00 162,67% 56 866,00 162,47% -21 936,00 
-

62,67% 

  CELKEM    
4 750 

000 4 744 611,96 99,89% 4 643 074,20 97,75% 5 388,04 0,11% 

 
  

 
  

      

 
CELKEM    

4 750 
000 

      

 Naše č. j.: HSHMP 08569/2017 
 V Praze dne:  11/3/2017 
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počet 
vzorků 

úhrada 

úhrada vzorků, které byly odebrány podle 882/2004, 258/2000 a 255/2012 (z položky 5169.1) 19 
4 837 

Kč 

úhrada vzorků podle Standardního pracovního postupu pro odběr vzorků v rámci výkonu státního 
zdravotního dozoru nad internetovým prodejem (z položky 5139.1) 

    

 
 

 Vybrané výkony státního zdravotního dozoru – výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka VIII. (bez ř. 826,                         
ř. 827, ř. 830)  a z Výkazu plnění KP za rok 2016 dle Metodiky MZ ČR k sestavování kontrolních 
plánů pro rok 2016 
- Výkaz plnění KP 2016 byl na e-mail:  vh@mzcr.cz. 
- Výkaz H (MZ) 2-01 o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti OOVZ za rok 2016 byl 

již zaslán na e-mail:  vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz.  
 

 
Činnosti nad rámec kontrolního plánu  
Krizové řízení v roce 2016 
V roce 2016 došlo k personálním změnám na pozici krizového manažera HSHMP. S tou personální 
změnou byl zpracován přehled oblastí krizového řízení HSHMP, které bylo potřeba aktualizovat na 
základě současného vývoje. Veškeré aktualizace plánovací dokumentace krizové připravenosti HSHMP 
jsou s přesahem i na rok 2017. 
 
Činnost na základě zákonů č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
záchranném systému: 
 

 Aktualizace Plánu krizové připravenosti HSHMP, a to na základě výzvy Hasičského záchranného 
sboru hlavního města Prahy (dále jen „HSZ HMP“) ze dne 15. 9. 2015.  

 Nové ustanovení Epidemiologické komise hlavního města Prahy, a to jako pracovní skupiny 
primátorky hlavního města Prahy. V součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy (dále jen 
„MHMP“) byl zpracován nový statut a jednací řád Epid komise a došlo k nominaci nových členů.   

 Stanovení činnosti HSHMP během povodní a součinnosti s orgány krizového řízení hl. města Prahy.  

 Nominování zaměstnance HSHMP do nákazové komise Městské veterinární správy Praha. 

 Účast na pravidelných měsíčních jednání se zástupci složek Integrovaného záchranného systému 
hlavního města Prahy (organizátorem HZS HMP). 

 Účast na pravidelných setkání s orgány krizového řízení městských částí hlavního města Prahy 
(organizátor MHMP – oddělení krizového managementu). 

 Spolupráce na pracovní skupině zpracovávající Plán nakládání s vysokým počtem obětí – plán 
konkrétních činností Havarijního plánu hlavního města Prahy.  

 Diskutování s HZS HMP problematiku Činnosti HSHMP v případě Blackout. 

 Účast HSHMP na cvičení Integrovaného záchranného systému: 
o ÚTOK 2016 – cvičení Pražských vodovodů a kanalizací a.s. uskutečněné 18. 10. 2016. Jedním 

z cílů cvičení bylo ověření plánu spojení a vzájemné komunikace cvičících složek během 
mimořádné události. HSHMP se zúčastnila cvičení v roli odborného konzultanta. 

o MERS 2016 – cvičení se uskutečnilo 24. 5. 2016 na Letišti Václava Havla Praha Ruzyně. 
Předmětem cvičení byl záchyt vysoce nebezpečné nákazy (dále jen „VNN“) na palubě letadla. 
Cvičení prověřující postupy při řešení mimořádné situace s VNN. 

o VODA 2016 – cvičení MHMP uskutečněné dne 12. 9. 2016 na území MČ Prahy 12. Hlavním cílem 
cvičení bylo ověření fungování části systému nouzového zásobování pitnou vodou při řešení 
mimořádných událostí a krizových situací. HSHMP se zúčastnila cvičení v roli odborného 
konzultanta. 
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Činnost dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

 HSHMP se zúčastnila celkem 2 kontrol podniků dle výše uvedeného zákona, 

 V roce 2016 se HSHMP vyjádřila k aktualizacím bezpečnostních zpráv, a to u 6 nebezpečných 
podniků.  

 

 Uložené sankce – souhrn za celou HSHMP - ř. 86-89 + výkaz H (MZ) 2-01 tabulka IV. pokuty dle 
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
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 – výkaz byl zaslán na e-
mail: vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz.  

 

 Odebrané vzorky a měření faktorů životních a pracovních podmínek – ř. 81-84.  
 

 Opravné prostředky předané MZ ČR – ř. 13 + tabulka VI. Výkazu H (MZ) 2-01 + zprávy za jednotlivé 
odbory: 
- Zpráva za odbor HVPBU odeslána dne 8. 3. 2017, e-mail: vh@mzcr.cz, eva.pribylova@mzcr.cz; 
- Zpráva za odbor HP odeslána dne 15. 2. 2017, e-mail: vh@mzcr.cz, klara.jokesova@mzcr.cz;  
- Zpráva za odbor HDM odeslána dne, 8. 3. 2017, e-mail: vh@mzcr.cz, zdenka.trestrova@mzcr.cz; 
- Zpráva za odbor HOK – v příloze č. 3 „HSHMP 08569_2017_Pril3b_2016_HOK“; 
- Zpráva za odbor EPI – v příloze č. 3 „HSHMP 08569_2017_Pril3_2016_Zpráva odbory EPI a 

HOK“, list: EPI; 
- výkaz H (MZ) 2-01 byl zaslán na e-mail:  vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz. 

 

 Další činnosti – ř. 41-53, + výkaz H (MZ) 2-01 – tabulka VIII., ř. 826, ř. 827, ř. 830. 
 
 
2. Tabulka Řešené podněty a oznámení občanů za rok 2016 (viz příloha č. 2, list: 2_tab PODNĚTY 

2016): 

 souhrn za celou HSHMP dle jednotlivých oborů, podkladem zprávy za jednotlivé obory v členění: 
předmět podnětu, oprávněnost/neoprávněnost, spolupráce s jinými orgány při řešení podnětu, 
předání podnětu jiným dozorovým orgánům  
 

3. Tabulka Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, za rok 2016 (viz příloha č. 2, list: 3_tab INF dle zák. č. 106/1999 2016): 

  souhrn za celou HSHMP dle jednotlivých odborů včetně podpory zdraví 
 

4. Tabulka Metodická, výchovná, přednášková a publikační činnost v oblasti ochrany zdraví za 
rok 2016 (viz příloha č. 2, list: 4_tab metodická činnost 2016) 
 

5. Tabulka Medializace činnosti HSHMP v oblasti ochrany veřejného zdraví za rok 2016 (viz 
příloha č. 2, list: 5_tab komunikace s médii 2016) 

 

6. Tabulka Mezinárodní spolupráce HSHMP v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 
2016 (viz příloha č. 2, list: 6_tab mezinár spolupráce 2016) 

 
 
Pokračování k bodu č. I. Úsek odborných činností, odsek 1.1, ze strany č. 1 tohoto dokumentu. 
c) Zpráva o činnosti odborů protiepidemického a hygieny obecné a komunální 

viz přílohy: 
- Odbor protiepidemický: „HSHMP 08569_2017_Pril3_2016_Zpráva odbory EPI a HOK“, list EPI 
- Odbor HOK: „HSHMP 08569_2017_Pril3b_2016_HOK“ 
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d) Zpráva o činnosti odborů hygieny výživy a předmětů běžného užívání,  

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2016 
Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci  
- Zpráva za odbor HVPBU odeslána na e-mail: vh@mzcr.cz, eva.pribylova@mzcr.cz; 
- Zpráva za odbor HP odeslána na e-mail: vh@mzcr.cz, klara.jokesova@mzcr.cz; 
- Zpráva za odbor HDM odeslána na e-mail: vh@mzcr.cz, zdenka.trestrova@mzcr.cz. 

 
 
II. HSHMP – Podpora zdraví a zdravotní politika 
Přehled údajů o činnosti HSHMP v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky dle souboru „HSHMP 
08569_2017_Pril4_2016_Podpora_zdraví“. Tento soubor zahrnuje celkem 5 šablon tabulek:  

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

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

pracovníků HSHMP (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 
Přehled údajů o činnosti úseku správních činností HSHMP v roce 2016:  
1. Přestupková řízení 
Vzhledem k příslušným nálezům Ústavního soudu ČR, dlouhodobě rozporuplné situaci ohledně 
pravidelných očkování a protichůdným vyjádřením odborníků ve sdělovacích prostředcích, nutno 
konstatovat, že ze strany pediatrů nebyly nadále zaměstnancům 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 a o změně některých souvisejících zákonů, s důsledky podle § 29 odst. 1 
písm. f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Je skutečností, že zejména v oboru HVPBU je zaměstnanci 
HSHMP frekventovaně využíván institut ukládání blokových pokut za nesplnění povinností, plynoucích z 
ustanovení § 20 odst. 1 písm. d) zák. č. 258/2000 Sb. a představujících tedy naplnění skutkové podstaty 
přestupku podle § 29 odst. 1 písm. n) zák. č. 200/1990 Sb. V roce 2016 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. 
 
2. Kontrolní činnost  

a) vnitřní kontrolní mechanizmy 
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 
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na formální, tak i obsahovou úroveň jednak protokolu o kontrole, a dále na řádné respektování 
požadavků jak náležitostí plynoucích nejen z právních předpisů, ale též z judikátů Nejvyššího správního 
soudu (NSS). Kontrolou zjištěné nedostatky byly řešeny především operativně, tj. ihned po jejich zjištění.  
 
b) vnitřní kontrola v r. 2016 
V roce 2016 byly provedeny tyto kontroly: 
1. předběžné kontroly dle § 26 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, probíhaly u příjmů dle § 11 

vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole, a u výdajů dle § č. 13 
vyhlášky 416/2004 Sb. (před vznikem nároku a před vznikem závazku) dle jednotlivých termínů 
schvalovaných operací v měsících 1 – 12/2016, 

2. průběžné kontroly pobíhaly dle termínů jednotlivých účetních operací u příjmů a výdajů dle § 12 a § 14 
vyhlášky 416/2004 Sb. (po vzniku nároku a po vzniku závazku) v měsících 1 – 12/2016, 

3. následné kontroly probíhaly dle potřeby, minimálně však měsíčně náhodným výběrem před 
průběžným sestavováním účetních sestav a finančních výkazů, za účelem zajištění mezitímních 
výsledků hospodaření. 

 
Vzhledem ke změně vedení HSHMP v průběhu roku 2016 byly přijaty Plány vnitřní kontrolních činnosti 
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, odboru správního a odboru ekonomicko provozního, které 
mají zajistit řádné fungování sekce a odborů, i důsledné respektování požadavků právních předpisů při 
výkonu zdravotního dozoru a státní správy. Kontroly budou prováděny jednak na pracovištích poboček 
HSHMP a dále též v odděleních personalistiky, právním a dokumentačním, ekonomickém a provozním. 
Kontrolou mají být zjišťovány nedostatky, k nimž budou přijímána adekvátní nápravná opatření. 
 
c) externí kontroly provedené v HSHMP v roce 2016: ve sledovaném období nebyly v HSHMP 

prováděny žádné externí kontrolní akce.  
 
d) mimořádné kontrolní akce v roce 2016: nebyly ve sledovaném období na HSHMP prováděny. 
 
3. Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
V období r. 2016 evidovala HSHMP přijetí celkem šest stížností podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb. 
Jednalo se o následující případy: 
 
a) Stížnost na nevhodné chování zaměstnankyň Evy Boubelové a Blaženy Hradecké při posuzování 

projektové dokumentace na cukrářskou výrobu společnosti Revontuli s.r.o. Stížnost byla 
vyhodnocena jako nedůvodná, poněvadž stěžovatel stále uplatňoval totožné důvody, jež byly 
přezkoumány i nadřízeným Ministerstvem zdravotnictví, a které shledalo stížnosti stěžovatele taktéž 
nedůvodnými. 

b) Stížnost na postup HSHMP spočívající v nečinnosti ve věci namítaného podezření z porušení 
hygienických předpisů z nepovolené stavby v přízemí domu č. p. 166, Praha 3, k.ú. Žižkov, která byla 
shledána nedůvodnou, neboť HSHMP v dané věci konala, o čemž byl stěžovatel informován. 

c) Stížnost na MUDr. Ivu Chmelovou ve věci rekolaudace nebytové jednotky na jednotku bytovou. 
Stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná, stěžovatel byl informován o místní situaci a nestabilitě 
zdroje hluku působícího v denní i noční době, pro kterou nebylo možné jeho požadavkům na 
rekolaudaci vyhovět. 

d) Stížnost na postup HSHMP při řešení odsávání prašných materiálů a zplodin vzniklých při činnosti 
Nehtového studia - HANKA comp. s.r.o.  HSHMP opakovaně provedla šetření v uvedené provozovně, 
po kterém byla v těchto prostorách zjednána okamžitá náprava, o čemž byl stěžovatel informován.  

e) Stížnost na postup HSHMP spočívající v nečinnosti ve věci hluku ze stavby bytového domu BDE a 
administrativní budovy MPP (V – Tower) v Praze 4 byla shledána nedůvodnou, neboť stěžovatel 
odmítal přes opakovaný návrh HSHMP v rámci řešení situace poskytnout součinnost spočívající 
v uskutečnění měření hluku v jeho bytě. 

f) Stížnost na postup HSHMP ve věci vytékající splaškové kanalizace v k.ú. Sedlec, Praze 6, byla 
shledána jako nedůvodná s ohledem na věcnou nepříslušnost HSHMP. 
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4. Podání veřejného ochránce práv (VOP) 
Ze strany Úřadu Veřejného ochránce práv byla v průběhu r. 2016 přijata následující podání: 
 
a) Závěrečný dopis VOP o ukončení šetření ve věci obtěžování hlukem z restaurace Lokál v ulici Nad 

Královskou oborou 232/31 v Praze 7, ve kterém VOP bere na vědomí sdělení HSHMP, že bude 
postupovat podle Zprávy o šetření v dané věci.  

b) Sdělení VOP ve věci obtěžování hlukem z tepelných čerpadel, o ukončení šetření v dané věci a 
vyčkání sjednocujícího metodického stanoviska MMR a MZ ČR. 

c) Závěrečný dopis VOP o ukončení šetření ve věci obtěžování hlukem z provozu víceúčelového hřiště 
při ulici Tenisová 952/12, Praha 15, ve kterém VOP informoval HSHMP, že se ztotožňuje s právním 
názorem HSHMP a MZ ČR týkajícím se platné právní úpravy a poděkoval za poskytnutou součinnost 
HSHMP. 

d) Sdělení VOP o ukončení šetření ve věci nadměrného hluku z provozu stavby Nové spojení Praha 
hlavní nádraží z důvodu zahájení šetření u Ministerstva dopravy, jakožto nadřízeného orgánu 
Drážního úřadu. 

e) Závěrečné stanovisko ve věci obtěžování imisemi z provozu na silničních komunikacích Jižní spojka a 
5. května na Starém Spořilově, zaslané HSHMP na vědomí, ve kterém byla navržena Magistrátu 
hlavního města Prahy opatření k nápravě. 

f) Sdělení VOP ve věci obtěžování imisemi z restaurace a vinárny „RED PIF“, Betlémská 267/9, Praha 
1, že neshledal v postupu HSHMP pochybení.  

g) Zpráva o šetření VOP ve věci postupu hygienické stanice při podání trestního oznámení na HIV 
pozitivní osoby a žádost VOP o vyjádření k jeho zjištěním, že HSHMP pochybila, když při 
nejednoznačném skutkovém stavu bez dalšího přistoupila k podání trestního oznámení na 31 HIV 
pozitivních mužů. 

 
Na veškerá podání VOP, kterými vyžadoval součinnost HSHMP, bylo reagováno v termínech, které byly 
veřejným ochráncem práv stanoveny. Veřejný ochránce proto v žádném z případů neshledával závady v 
komunikaci mezi HSHMP a jeho úřadem. 
 
IV. Úsek ekonomicko – provozních činností 
Přehled údajů o činnosti úseku ekonomicko-provozních činností HSHMP: 

 
1. Ekonomické podmínky HSHMP v roce 2016 - stručné zhodnocení sledovaného roku, 

mimořádné situace a stavy (např. ebola, migranti), metodické vlivy (systemizace)  
     Viz příloha: „HSHMP 08569_2017_Pril5a_2016_Ekonomika_podmínky“ 
 

2. Plnění rozpočtu HSHMP k 31. 12. 2016  - na MZ/SOZ 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. Zasláno na MZ/SOZ. 
 

 P ř í l o h y – dále požadované k bodu 2.:  
A. „Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2016“, včetně příloh – tj. příloha č. 1 k požadavku FIN ze 

dne 2. 12. 2016 (č. j. MZDR 68871/2016 Pokyny pro účetní závěrku a předkládání účetních a 
finančních výkazů organizačních složek státu za rok 2016);  

      Viz přílohy: „HSHMP 08569_2017_Pril5b_2016_Uzávěrka_doplnění“ 
 „HSHMP 08569_2017_Pril5c_2016_Uzávěrka_poskytnuté_zálohy“ 
„HSHMP 08569_2017_Pril5d_2016_Uzávěrka__nákladovost_poplatky_pokuty“ 
 
B. Soubor „HSHMP 08569_2017_Pril5_2016_Ekonomika_tabulky“ – Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty 

(list B - rozvaha, VZZ);  
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C. Soubor „HSHMP 08569_2017_Pril5_2016_Ekonomika_tabulky“ – 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 2016); 

 
3. Personální obsazení KHS k 31. 12. 2016 – na MZ/SOZ je zasílána 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 – tabulka, výkaz byl zaslán na e-
mail:  vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz. 

 

   Komentář k počtu zaměstnanců: 
Limit počtu zaměstnanců na rok 2016 byl stanoven na 236.  
 

 P ř í l o h y - dále požadované k bodu 3.: 
  

D. Soubor „HSHMP 08569_2017_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ – noví zaměstnanci HSHMP za rok 
2015 (list D - noví zaměstnanci 2016); 

 
E. Soubor „HSHMP 08569_2017_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ – průměrný věk odborných 

zaměstnanců HSHMP za rok 2015 (list E - průměrný věk 2016); 
 
4. Investiční rozvoj KHS, obnova a údržba majetku v roce 2016 

 

 P ř í l o h y  - dále požadované k bodu 4.:  
F. Soubor „HSHMP 08569_2017_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ - obdržené investiční dotace, 

provedená obnova a údržba majetku ve sledovaném roce nad 20 tis. Kč (list F- investice 2016); 
 
5. Informační a komunikační technologie v roce 2016 

 Stručné zhodnocení sledovaného roku, stav a potřeby IT 
V roce 2016 se podařilo IT přejít na Active Directory L6 a částečně odstavit hlavní doménový kontroler, 
který běžel na Hardware z Roku 2004 a Serveru 2003. Dále se v roce 2016 podařilo vysoutěžit a 
zakoupit MS Exchange server, který je v současné době nasazován na jeden ze serverů z roku 2015. 
Dále bylo vysoutěženo 50 ks licencí MS Office 2016, které byly použity jak pro nové počítače, ale také 
nahradily licence MS Office 2003 a část licencí MS Office 2007. Současně bylo zakoupeno 20 ks 
pracovních stanic s moderními procesory a disky, 55 ks širokoúhlých monitorů, které nahradily stanice 
nepodporující Windows 10 a staré monitory na hranici životnosti. Zároveň bylo nakoupeno 16 ks 
Notebooků s Docking Station, kterými byl kompletně vybaven odbor HDM. V oblasti serveroven byly 
v roce 2016 nainstalovány klimatizace v pobočkách HSHMP Praha 9, 10 a 1. Zároveň byly v pěti 
serverovnách vyměněny nepřerušitelné zdroje napájení za nové výkonnější, které jsou schopny udržet 
servery v provozu cca 30 minut. 
 

 P ř í l o h y  - dále požadované k bodu 5.: 
G. Soubor „HSHMP 08569_2017_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ – IT technika pořízená HSHMP 

v roce 2015 (list G - IT 2016). 
 
 
 
 
RNDr. Jan Jarolímek, MBA 
ředitel 
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