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Zpráva o činnosti odboru HOK za rok 2016 
 
 
Preventivní dozor  

 
Odborem Hygieny obecné a komunální bylo v roce 2016 vydáno celkem 72 vyjádření podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, 4 vyjádření k řízením podle zákona o integrované prevenci, 8147 
závazných stanovisek a vyjádření dle stavebního zákona. Novelou zákona č. 258/2000 Sb. účinného 
od 1. 12. 2015, a zejména § 77, sice nedošlo na území hlavního města Prahy k podstatnému nárůstu 
výkonů v preventivním dozoru (oproti roku 2015 pouze o 42 stanovisek a vyjádření). Změnily se však 
podstatně nároky na předkládané dokumentace, které požadavky zákona zatím plně nerespektují, což 
vyžaduje od zaměstnanců neustálé upřesňování např. podmínek a rozsahu měření, vysvětlování 
záměru § 77 apod.   
 
Nesouhlasná stanoviska obecně (celkem 90) byla vydávána při nedoložení souladu s požadavky 
platné legislativy sledované OOVZ podle zvláštních předpisů. Jednalo se o případy, kdy nebylo možno 
ani po doplnění podání a úpravách dokumentace vyhodnotit ochranu veřejného zdraví před hlukem 
nebo bylo umístění objektu v řešené lokalitě z hlediska expozice hluku nevhodné  
 
Podle § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., bylo vydáno pro Pražské vodovody a kanalizace 1 schválení 
plánu kontroly jakosti pitné vody.  
    
ROZHODNUTÍ PODLE § 31 ODST. 1 ZÁKONA č. 258/2000 Sb. 
 
V roce 2016 bylo vydáno celkem 18 rozhodnutí k časově omezené výjimce (ČOP), z nich 12 se 
týkalo použití zdroje nadměrného hluku ze stavební činnosti a dále 3 ČOP byly vydány k hluku 
z dopravy a 3 ČOP k vibracím.    
 
 
Rozhodovací činnost v preventivním hygienickém dozoru 
 
ROZHODNUTÍ PODLE zákona č. 258/2000 Sb.  
Jedná se o rozhodnutí podle § 4, 6c, 21, 21a zákona č. 258/2000 Sb. k předkládaným provozním 
řádům pro přírodní a umělá koupaliště, sauny, provozovny služeb péče o tělo a ubytovací služby.  
    
V roce 2016 byly dále posuzovány a povolovány služby poskytované v bytech klientů, v hotelových a 
jiných zařízení (tzv. mobilní služby) na území hlavního města Prahy a to zejména v oboru masáží. 
 
Rozhodnutí v rámci přezkumného řízení podle § 94   

 
V roce 2016 bylo podáno celkem 28 žádostí o změnu nebo potvrzení závazných stanovisek vydaných 
HSHMP. Nadřízený orgán (MZ ČR) 13 závazných stanovisek potvrdil, 2 závazná stanoviska změnil, 1 
závazné stanovisko zrušil a vrátil k novému projednání. Ve 2 případech bylo přezkumné řízení 
zastaveno. Celkem 12 podání z roku 2016 nebylo dosud vyřízeno. 
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Rozhodovací činnost v preventivním hygienickém dozoru 
 

  
Jedná se o rozhodnutí podle § 4, 6c, 21, 21 a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.), k předkládaným provozním 
řádům pro přírodní a umělá koupaliště, sauny, provozovny služeb péče o tělo a ubytovací služby.  
Celkem bylo vydáno 852 rozhodnutí. 
    
V roce 2016 byly dále posuzovány a povolovány služby poskytované v bytech klientů, v hotelových a 
jiných zařízení (tzv. mobilní služby) na území hlavního města Prahy a to zejména v oboru masáží. 

 
 

Státní zdravotní dozor – výkon podle § 84 zákona č. 258/2000 Sb. 
 
Státní zdravotní dozor vycházel z plánu kontrolní činnosti, který byl v souladu s Metodikou sestavování 
kontrolních plánů 2016 MZ nastaven na celkovou výši 2 480 kontrol dle počtu úvazků zaměstnanců 
oddělení k 1. 1. 2016, tj. celkem 38,45 zaměstnanců. V roce 2016 byl kontrolní plán splněn 
zaměstnanci odboru HOK z 62,7 % (provedeno celkem 1 540 kontrol), odebráno celkem 2 322 
vzorků a provedeno 56 měření hluku a vibrací. To, že se nepodařilo naplnit předepsaný počet 
kontrol ve SZD bylo zapříčiněno zejména tím, že došlo v souvislosti s novelou § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., oproti roku 2015 k nárůstu činností souvisejících s vydáním závazných stanovisek, jako jsou výzvy 
k doplnění předkládaných dokumentací, sdělení ke způsobu a rozsahu měření apod. 

  
Pitná voda  
Celkem bylo provedeno 53 kontrol pitné vody a odebráno 138 vzorků. 
Na úseku hygieny vody byly mimo provedené kontroly v rámci plánu prováděny i kontroly na základě 
podaných podnětů a v rámci epidemiologického šetření. Kontroly prováděné prostřednictvím IS PIVO, 
kdy se jedná o verifikaci tisíců vzorků, nejsou započteny do celkového počtu kontrol. Kontroly plnění 
povinností provozovatel spojené s odběrem vody byla provedena u vodovodu na 5 000 obyvatel ve 
více než 100 %, u vodovodů pod 5 000 obyvatel byl počet kontrol v souladu s plánem 
 
Teplá voda 
 
Celkem bylo provedeno 43 kontrol teplé vody, odebráno 286 vzorků, ze kterých 78 nevyhovělo 
v ukazateli Legionela spp.  
 
Na základě stížností obyvatel na kvalitu teplé vody bylo provedeno celkem 27 kontrol -  13 kontrol, při 
kterých bylo odebráno 23 vzorků teplé vody, z toho 8 vzorků nevyhovělo. Dalších 14 kontrol bylo 
provedeno jako kontroly následné, při kterých bylo odebráno celkem 131 vzorků teplé vody, z toho 39 
bylo nevyhovujících.  
 
V roce 2016 HSHMP řešila celkem 24 (z 26 hlášených) případů legionelóz.  
16 epidemiologických šetření vyústilo v 16 kontrol, které byly spojené s odběrem 74 vzorků vody, 
z toho 23 vzorků nevyhovělo. 
 
Koupaliště a sauny 
 
Celkem bylo provedeno 435 kontrol a odebráno 1 898 vzorků vody k laboratornímu rozboru. 
 
SZD byl zaměřen na sledování jakosti a kvality vody v rekreačních koupalištích a vody v umělých 
koupalištích včetně bazénů, určených pro koupání kojenců a dále v rehabilitačních bazénech a vanách 
ve zdravotnických zařízeních. Bylo kontrolováno dodržování četnosti provádění rozborů vod, 
vybavenosti zařízení, úklid venkovních ploch přírodních koupališť a úklid, včetně dezinfekce prostor, 
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umělých koupališť v souladu se schválenými provozními řády zařízení.  Kontroly byly spojené 
s odběrem vzorků bazénové vody a vody ze zdroje U přírodních koupališť byla provedena kontrola 
před zahájením sezóny spojená s odběrem vody, odběr vody byl prováděn nejméně 2 x za sezónu. 
Protože kontrola přírodních koupališť patří mezi krajské priority odboru HOK, byly prováděné kontroly 
četnější a to vzhledem k výskytu sinic. V letním období r. 2016 byla voda v koupalištích v hlavním 
městě hodnocena z pětistupňové škály jako vhodná ke koupání, vhodná ke koupání se zhoršenými 
smyslově postižitelnými vlastnostmi nebo maximálně měla zhoršenou kvalitu vody a byla jedna 
z nejlepších koupacích sezón v posledních letech. 
Dále byla prováděna kontrola provozoven saun, s prováděním odběrů vzorků vody z ochlazovacích 
bazénků. 
 
Provozovny služeb péče o tělo 
 
Celkem provedeno 712 kontrol. 
SZD byl prováděn v provozovnách kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry, manikúry, nehtové modeláže, 
masáží, regeneračních a rekondičních služeb, solárií a provozovnách kde dochází k porušování 
integrity pokožky (tetování, piercing, permanentní make-up). Bylo zejména kontrolováno dodržování 
schválených provozních řádů, zdravotní průkazy, používání dezinfekčních prostředků, manipulace s 
prádlem a shromažďování a likvidace odpadu. Byla prováděna kontrola doby exspirace dezinfekčních 
přípravků a vybavení lékárničky.  
 
Nejčastějšími závadami bylo nepředložení zdravotních průkazů, prošlá exspirace dezinfekčních 
přípravků, nedostatečné vybavení lékárničky první pomoci a používání textilního osoušení rukou 
personálu. Dalším nedostatkem bylo zahájení provozu služby epidemiologicky závažné před 
schválením provozního řádu 
 
Řešené podněty a oznámení 
 
50 - 70 % podnětů tvoří převážně hluk z dopravy na pozemních komunikacích, na druhé místo se řadí 
hluk z hudebních produkcí a dále hluk z provozu technologických zařízení. 10 – 20 % tvoří podněty na 
hygienické nedostatky ve službách (ubytovny, péče o tělo).  
Nejčastějším důvodem podání podnětů a oznámení je mimopracovní hluk (cca 68 %). V roce 2016 bylo 
přijato celkem 584 podnětů, stížností a oznámení, z toho bylo 367 podnětů na hluk převážně 
z dopravy, dále na stavební činnosti, hluk ze stacionárních zdrojů a hluk z hudebních produkcí. 126 
stížností bylo oprávněných, bylo provedeno 56 měření hluku a vibrací.   
 
V letním období se pravidelně opakují podněty na provoz Letiště Václava Havla Praha a Letiště Praha 
Letňany. Příčinou hluku na Letišti Václava Havla je pravidelná údržba letové dráhy, která vyvolává 
převedení letů na vedlejší vzletovou a přistávací dráhu.  
V menší míře jsou podávány i podněty na kvalitu pitné vody ve vodovodech celkem podáno 47 podnětů 
(necelých 7 %).  
 
Velká část podnětů nespadá do kompetencí hygienické služby, týkaly se obtěžování nepořádku na 
veřejných prostranstvích, nepořádku okolo popelnic a kontejnerů na odpad, nepořádku v domě či 
stížností na nevhodné užívání bytů, plísně v bytech, narušování sousedského soužití nevhodným 
užíváním bytů, zápachů apod. Takových podnětů bylo podáno v roce 2016 celkem 142 (24 %). Ostatní 
podněty se týkaly nedostatků provozoven služeb péče o tělo, ubytovacích služeb a koupališť. 
V souvislosti s neionizujícím zářením bylo řešeno 5 podnětů.    
 
Vypracovala: MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru HOK 
Schválil: RNDr. Jan Jarolímek, MBA, ředitel 
 
 


