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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Vaše č. j.: MZDR 6436/2016-1/OVZ, ze dne 27. 1. 2016  

Naše č. j.: HSHMP 4547/2015 
 

Podklady  HSHMP  

vy žádané  Min is ters tvem zdravotnic tv í  ČR  

ke  Zprávě  o  č innos t i  orgánů  ochrany  veře jného  zdrav í  v  roce  2015  

 

I. HSHMP - Úsek odborných činností 

1.1  Souhrn odborných výkonů za rok 2015 

a) H (MZ) 2-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti OOVZ za rok 2015 – tabulky I., 

II., IV. - VIII. – výkaz byl již zaslán 14. 1. 2016 na e-mail:  vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz  

b) Soubor „HSHMP 4547_Pril2_2015_Výkony OOVZ“. Tento soubor zahrnuje celkem 6 tabulek:  

1. Tabulka Odborné výkony Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP) – podrobný přehled za rok 2015 (list 

1_tab ZČOOVZ 2015) – 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 14. 1. 2016 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 14. 1. 2016 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. 2015 dle Metodiky MZ ČR k sestavování kontrolních 

plánů pro rok 2015 zaslaný 29. 1. 2015 na e-mail:  vh@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, 

stanislav.wasserbauer@mzcr.cz;  

Náklady za expertízy v roce 2015 - služby Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ) 

 

Čerpání k 31. 12. 2015     

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

301 - EPI 0,00 169 031,64 169 031,64 152 743,64 16 288,00 

302 - HOK 33 521,59 3 572 568,71 3 605 990,30 3 581 967,25 24 023,05 

303 - HP 0,00 264 681,00 264 681,00  227 599,00 37 082,00 

304 HVPBU 0,00 590 297,00 590 297,00 584 649,00 5 648,00 
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305 HDM 0,00 48 406,00 48 406,00 35 175,00 13 231,00 

celkem 33 421,59 4 644 984,35 4 678 405,94 4 582 133,89 96 272,05 

            

fakturováno 4 644 984,35 

  

  

počáteční stav 33 421,59 

  

  

celkem   4 678 405,94 

  

  

uhrazeno bankou -4 582 133,89 

  

  

neuhrazené fa 96 272,05       
 

                Viz též: „HSHMP 4547_Pril5b_2015_Komentář hospodaření“ 

 

 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 2015 dle Metodiky MZ ČR k sestavování kontrolních plánů 

pro rok 2015 

- Výkaz plnění KP 2015 byl zaslán 29. 1. 2015 na e-mail:  vh@mzcr.cz, jarmila.razova@mzcr.cz, 

stanislav.wasserbauer@mzcr.cz; 

- Výkaz H (MZ) 2-01 o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti OOVZ za rok 2015 byl již zaslán 14. 

1. 2016 na e-mail:  vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz;  

Činnosti nad rámec kontrolního plánu  

- Činnosti spojené se zásilkami s neznámým, tudíž potenciálně nebezpečným obsahem. Zaměstnanci 

HSHMP vyjeli v roce 2015 k 14 obálkám. 

- Zaměstnanci HSHMP v roce 2015 řešili v 36 případech způsob transportu pacienta po návratu 

z oblasti výskytu MERS CoV. Pro kontakt s MERS CoV v Koreji byl 1 cizinec umístěn v ČR                   

po dobu 12 dnů v karanténě (odletěl do ČR, aniž by si byl vědom kontaktu s MERS CoV). 

- Zaměstnanci HSHMP se opakovaně účastnili cvičení Integrovaného záchranného systému ČR (IZS 

ČR) - Transport pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou (VNN) na Kliniku infekčních nemocí 

Nemocnice Na Bulovce (KIN NNB).  Dále se pravidelně každý týden účastní nácviku činností                     

na pracovišti BSL 3 Nemocnice Na Bulovce. Probíhalo cvičení na interním příjmu Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady -  pacient se suspektní VNN. 

- 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).  

     Rozhodnutí o ukončení ochranných opatření ve věci ochranných opatření před zavlečením 

hemoragické horečky Ebola, Ministerstvo zdravotnictví ČR, č. j. 18155/2015–NH-30.00-14.4.2015,  

ze dne 17. 4. 2015 

- HSHMP v roce 2015 spolupracovala s organizátory, Bezpečnostní radou hl. m. Prahy a odborem 

zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, ohledně přípravy akcí konaných v Praze: 

~ Halové mistrovství Evropy v atletice, 5. 3. - 8. 3. 2015, O2 aréna, kapacita 17 360 diváků, 

~ Šampionát Bitva národů - Battle of the Nations, 7. 5 - 10. 5 2015, historický středověký šerm, 

Česká asociace HMB (Historical Medieval Battle klub), očekává se 400 účastníků/šermířů z 35 

zemí, 

~ 2. 5. – 3. 5. 2015 Volkswagen Maratonský víkend 2015 více než 10 000 běžců 79 národností, 

~ 79. mistrovství světa v ledním hokeji 2015, 1. 5. - 17. 5. 2015 - Ostrava a Praha, O2 arena, 

kapacita 17 360 diváků,  
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~ Euro 2015, fotbalové mistrovství světa hráčů do 21 let, 6. 6. - 30. 6. 2015, Stadiony Eden/20 800 

míst k sezení a Letná/19 784 míst k sezení, 

~ 10. – 16. 8. Prague Pride 2015, největší LGBT festival ve střední Evropě, který každý rok vrcholí 

barevným průvodem v centru Prahy, http://www.praguepride.cz/,  

~ 16. 8. 2015 Pražský triatlonový víkend, 400 účastníků, http://www.triprague.cz/. 

 

- Cvičení INEX 4, které se uskutečnilo dne 19. 10. 2015 jako štábní cvičení krajské úrovně za spolupráce 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Za přípravu cvičení INEX 4 a součinnost se SÚJB odpovídal vedoucí oddělení krizového managementu, 

odboru Kanceláře ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Cvičení INEX jsou mezinárodní cvičení 

organizovaná Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (její Agenturou pro jadernou energii), 

OECD NEA. Předcházející cvičení INEX 1 – 3 byla zaměřena na havarijní odezvy jaderných elektráren, 

především s cílem procvičit různé aspekty havarijní odezvy na národní a mezinárodní úrovni ve fázi                

po vzniku havárie. Cvičení INEX 4 bylo zaměřené na procvičení odezvy na kriminální (teroristický čin, 

při kterém byla použita rozbuška obsahující radioaktivní materiál). Cílem cvičení je procvičit a 

zdokonalit připravenost na mimořádnou událost tohoto typu. Do cvičení byly zapojeny orgány krizového 

řízení hl. m. Prahy, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a složky integrovaného záchranného 

systému a dalších subjektů v reakci na mimořádnou událost vzniklou v souvislosti s teroristickým 

útokem, za použití radiologické zbraně (tzv. „Špinavé bomby“). 

Místo provedení: Zasedací síň Rady hl. m. Prahy, 19. 10. 2015,  8,00 – 14,00 hodin. 

Cvičení INEX 4 bylo zaměřeno na odezvu, která následovala po prvotní fázi zvládnutí krizové situace. 

Úlohou cvičících byla diskuse o řízení, koordinaci a komunikaci ve fázi obnovy a navrácení                              

do normálního stavu. Cíli cvičení bylo prověřit zejména: 

~ činnost odpovědných orgánů na hrozbu použití radiologické zbraně 

~ péče o zraněné občany a jejich umístění ve zdravotnických zařízeních v hl. m. Praze 

~ komunikace s veřejností a médii 

~ řešení problematiky kontaminovaných odpadních vod v místě výbuchu 

~ dekontaminace zasaženého území 

~ Vyhodnocení cvičení INEX 4 provedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost spolu s oddělením 

krizového managementu, odboru Kanceláře ředitele Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se složkami 

Integrovaného záchranného systému ČR, zúčastněnými orgány a organizacemi. Písemná zpráva 

„Vyhodnocení cvičení INEX 4 byla předložena k projednání Bezpečností radě hl. m. Prahy. 

Účastníci cvičení: Magistrát hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Krajské ředitelství 

Policie hl. m. Prahy, Krajské vojenské velitelství hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. 

Prahy, Městská police hl. m. Prahy, Pražské kanalizace a vodní toky, a. s., Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, Správa služeb hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. 

Prahy; jako hosté starosta, tajemník a krizový ředitel Městské části Praha 1, zástupci Útvaru                               

na odhalování organizovaného zločinu, zástupci krizového managementu Pardubického a Středočeského 

kraje. 

 

- HSHMP  společně s firmou Exxonmobil Business Support Center Czechia s.r.o., provedla dne 21. 10. 

2015 cvičení zaměřené na připravenost managerů společnosti řešit krizové situace, spolupráci s orgány 

státní správy a hromadnými sdělovacími prostředky.  

V rámci spolupráce byla připravena modelová fiktivní situace onemocnění větší skupiny obyvatel                       

po konzumaci pokrmů v zařízeních společného stravování. Tématem cvičení bylo i zapojení médií a 

vypuknutí chaosu. Následovalo zjištění, že onemocnění způsobí změněný (kontaminovaný technický 

olej) společnosti ExxonMobil, který narušil ve výrobním závodě potravinářských olejů v ČR produkční 

(stáčecí) linku a pronikl tak do potravinářského oleje, který je dodáván ve velkoobjemovém balení                      

do více zařízení  společného stravování v ČR (i mimo ČR). Takto kontaminovaný potravinářský olej 

vyvolá zdravotní obtíže strávníků - bolest hlavy, nauzeu,  ev. zvracení a neurologické příznaky.                          
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Při cvičení nebyl kontakt s postiženými tak, aby mohlo být provedeno epidemiologické šetření.                         

K dispozici byly pouze lékařské zprávy. 

Zástupci ExxonMobil proto vznášeli na pracovníky HSHMP otázky, jak postupovat v podobných 

situacích. Propracovaný systém řešení podobných krizových situací byl pracovníky HSHMP společnosti 

ExxonMobil velmi podrobně vysvětlen, včetně vzájemných vazeb provozovatelů, dodavatelů, 

odběratelů, výrobních závodů. Byli seznámeni s opatřeními, které má  OOVZ  ze zákona možnost nařídit 

v těchto situacích a systémem rychlého varování (RASFF) užívaným ve státech EU. 

Vlastního cvičení se účastnilo 150 osob ze společnosti, dále herci představujících velmi nepříjemné 

novináře a šokovanou veřejnost. Bylo vytvořeno 80 telefonních linek pro vzájemné kontakty. Na cvičení 

byli pozváni zástupci HSHMP jako poradci a pozorovatelé. 

 

- Hygienická stanice hl. m. Prahy je začleněna do krizového řízení Hlavního města Prahy, dle zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, „ostatní složkou 

Integrovaného záchranného systému“.  

HSHMP má zpracovaný Plán krizové připravenosti HSHMP, a to dle požadavků a po konzultacích                        

s odborem krizového řízení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a odborem krizového řízení 

Magistrátu hl. m. Prahy. Plán krizové připravenosti HSHMP reaguje na mimořádné události, a to                            

ve smyslu ohrožení vlastní organizace, v souladu se zákonem   č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

- V rámci zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, jako 

„ostatní složka IZS“ HSHMP pravidelně aktualizuje Plán hygienických a protiepidemických opatření 

Hlavního města Prahy, a to na pokyn a v součinnosti, s tvůrci Krizového plánu Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy, odborem krizového řízení, a následně s odbornou konzultací se zřizovatelem – 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Plán je doplněn o informace z magistrátního „cvičení Blackout“. 

 

 

 

 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 již zaslán 14. 1. 2016                                          

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

 
ř. XI. Sankce Právní ustanovení počet částka 

86 Příkaz na místě § 150 odst. 5 SŘ 71 249,000,- 

87 Příkaz (z kanceláře) § 150 odst. 1,2 SŘ 76 1.042,500,- 

88 Bloková pokuta Zákon č. 200/1990 Sb. 244 371,100,- 

89 Odvolání nebo jiné opravné prostředky Počet: 3 70,000,- 

 

 Odebrané vzorky a měření faktorů životních a pracovních podmínek – ř. 81-84.  
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 Opravné prostředky předané MZ ČR – ř. 13 (+ tabulka VI. Výkazu H (MZ) 2-01 + zprávy za jednotlivé 

odbory: 

- Zpráva za odbor HVPBU odeslána dne 23. 2. 2016, e-mail:vh@mzcr.cz, eva.pribylova@mzcr.cz 

- Zpráva za odbor HP odeslána dne 12. 2. 2016, e-mail: vh@mzcr.cz, klara.jokesova@mzcr.cz  

- Zpráva za odbor HDM odeslána dne, 18. 2. 2016, e-mail: vh@mzcr.cz a zdenka.trestrova@mzcr.cz 

- Zpráva za odbor HOK – v příloze č. 3 „HSHMP 4547_Pril3b_2015_HOK“ 

- Zpráva za odbor EPI – v příloze č. 3 „HSHMP 4547_Pril3_2015_Zpráva odbory EPI a HOK“,                   

list: EPI 

- výkaz H (MZ) 2-01 byl již zaslán 14. 1. 2016 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; 

 Součástí tabulky jsou pole pro možné vyplnění stručných a věcných komentářů. 

 

 

2. Tabulka Řešené podněty a oznámení občanů za rok 2015 (viz příloha č. 2, list: 2_tab PODNĚTY 2015): 

 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 

2015 (viz příloha č. 2, list: 3_tab INF dle zák. č. 106/1999 2015): 

  souhrn za celou HSHMP dle jednotlivých odborů včetně podpory zdraví 

4. Tabulka Metodická, výchovná, přednášková a publikační činnost v oblasti ochrany zdraví za rok 2015 

(viz příloha č. 2, list: 4_tab metodická činnost 2015) 

5. Tabulka Medializace činnosti HSHMP v oblasti ochrany veřejného zdraví za rok 2015 (viz příloha č. 2, 

list: 5_tab komunikace s médii 2015) 

6. Tabulka Mezinárodní spolupráce HSHMP v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2015 

(viz příloha č. 2, list: 6_tab mezinár spolupráce 2015) 

 

 

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 4547_Pril3_2015_Zpráva odbory EPI a HOK“, list EPI 

                  Odbor HOK: „HSHMP 4547_Pril3b_2015_HOK“ 

 

d) Zpráva o činnosti odborů hygieny výživy a předmětů běžného užívání,  

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2015 

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci odboru HP  
 

Zpráva za odbor HVPBU odeslána dne 23. 2.2016, e-mail:vh@mzcr.cz, eva.pribylova@mzcr.cz 

Zpráva za odbor HDM odeslána dne 18. 2. 2016, e-mail: vh@mzcr.cz a zdenka.trestrova@mzcr.cz 

Zpráva za odbor HP odeslána dne 12. 2. 2016, e-mail: vh@mzcr.cz, klara.jokesova@mzcr.cz 

http://www.hygpraha.cz/
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II. HSHMP – Podpora zdraví a zdravotní politika 

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

4547_Pril4_2015_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 2015:  

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 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 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 pracovníky 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 2015 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 na formální, tak i obsahovou úroveň jednak protokol 
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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 (NSS). 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, resp. počínaje 

dnem 1. 7. 2015 služebního předpisu, jehož obsahem bylo metodické usměrnění příslušných postupů.  

 

 

b) vnitřní kontrola v r. 2015 

 

V roce 2015 byly provedeny tyto kontroly: 

1. předběžné kontroly dle § 26 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, probíhaly u příjmů dle § č. 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 – 12/2015, 

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 – 12/2015. 

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. 

4. měsíčně je prováděna analýza čerpání finančních prostředků na jednotlivých nákladových účtech v porovnání 

s rozpočtovanými částkami. 

 

     Čtvrtletně proběhly kontroly při sestavování účetních knih a finančních výkazů, jedenkrát ročně                              

při inventarizaci účtů, rozborů hospodaření ve formě doplňujících údajů k roční uzávěrce 2015. 

     Podle služebního předpisu č. 6/2015 a 18/2015 byly v roce 2015 provedeny dvě řádné inventury pokutových 

bloků. 

     V průběhu roku byly provedeny v Hygienické stanici hl. m. Prahy 3 řádné inventury v pokladně. Zůstatek 

pokladních knih a pomocné evidence byl shledán bez rozdílu a byl odsouhlasen s účetní evidencí.  

     V průběhu roku 2015 proběhla řádná inventura a finanční odsouhlasení HM, DHM  a DDHM v období                   

od 1. 10. 2015 až 31. 12. 2015. Nebylo zjištěno manko ani přebytek. Stav majetku v evidenci majetku 

souhlasí se stavem uvedeným v rozvaze.  

     Podrobnější údaje o vnitřní finanční kontrole jsou uvedeny v kapitole Úsek ekonomicko-provozních činností. 

 

     Ve sledovaném období byly provedeny celkem čtyři vnitřní kontrolní akce, zaměřené 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 v HSHMP v roce 2015: ve sledovaném období nebyly v HSHMP prováděny 

žádné externí kontrolní akce. 

 

d) mimořádné kontrolní akce v roce 2015: nebyly ve sledovaném období na HSHMP prováděny. 
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3. Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

V období r. 2015 evidovala HSHMP přijetí celkem čtyř stížností podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb. Jednalo se                    

o následující případy: 

 

a) Stížnost na postup MUDr. Embergera ve věci řešení hluku, působeného provozem nákladového nádraží                           

v Praze 3, na Žižkově. Stížnost byla shledána částečně oprávněná – v tomto rozsahu byla zjednána náprava;                    

v té části, která vyplývala z ryze subjektivního hodnocení stěžovatele, byl stěžovatel zevrubně informován                  

o skutečném stavu věci, 

 

b) stížnost na postup MUDr. Jágrové při informování veřejnosti o situaci, vzniklé v souvislosti s havárií rozvodu 

pitné vody v Praze 6 – Dejvicích a Bubenči. Stížnost byla vyhodnocena jako zcela neoprávněná, nicméně 

stěžovatel byl o krocích HSHMP v předmětné záležitosti zevrubně informován, 

 

c) stížnost na špatný pracovní postup Ing. Rothbauera ve věci cukrářské výrobny Revontuli, v ul. Vršovická 44, 

Praha 10 – Vršovice – shledána neoprávněná, co se správnosti pracovního postupu týká; nicméně vyřízení 

stížnosti bylo stiženo administrativními nedostatky, které byly operativně odstraněny, 

 

d) stížnost na postup MUDr. Slavíkové při řešení podání, směřujícího k ověření podmínek výkonu práce s 

azbestem ve společnosti Removal – stížnost shledána částečně oprávněnou – bezodkladně po zjištění 

nedostatků ve vyřizování podnětu byla přijata nápravná opatření. 

 

4. Podání veřejného ochránce práv (VOP) 

 

Ze strany Úřadu Veřejného ochránce práv byla v průběhu r. 2015 přijata následující podání: 

 

1. Žádost o poskytnutí protokolu o kontrolním zjištění ve věci řešení stížnosti na hluk z provozu nákladového 

nádraží Žižkov. 

2. Žádost o poskytnutí informací ve věci hluku z železniční dopravy na trati Nové spojení Praha hl. nádraží. 

3. Žádost a poskytnutí stanoviska k přešetření postupu HSHMP ve věci hluku z provozu tepelného čerpadla                      

u rodinného domu Ing. Ladislava Nováka, Rošovická 338, Praha – Koloděje. 

4. Uzavření šetření ve věci hluku z dopravy na ulici Husitská (podnět Mgr. Ladislavy Klasové, bytem Husitská 

790/44, Praha 3) – bez žádosti o odpověď a stanovisko HSHMP. 

5. Šetření VOP ve věci obtěžování nadměrným hlukem z provozu kolejové brzdy na spádovišti v železniční 

stanici Praha – Libeň – stanovisko HSHMP k závěru VOP, že HSHMP toleruje nezákonný stav a nevyužila 

možnosti sankčního řízení. – stanovisko HSHPM 

6. Uzavření šetření ve věci hluku z provozu kolejové brzdy na spádovišti v železniční stanici Praha – Libeň se 

závěrem, že další zásah ze strany VOP v dané chvíli shledává bezpředmětný. – bez odpovědi a stanoviska 

HSHMP.  

7. Zpráva o šetření VOP ve věci podnětu Ing. Heleny Vrbické, bytem Mládežnická 4, Karlovy Vary na postup 

HSHMP při vyřizování přezkumu závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby Oprava stávajícího 

domovního rozvodu plynu a osazení plynového kotle do sklepa bytového domu Pod Radnicí 656, Praha 5 – 

Košíře. – zpráva na vědomí. 

8. Stanovisko HSHMP ke zprávě o šetření VOP ve věci obtěžování imisemi z provozu na silničních 

komunikacích Jižní spojka a 5. května na Starém Spořilově. Šetření probíhá na základě podnětu Občanského 

sdružení Zdravý Spořilov o. s., Čtyřdílná 1148/3, Praha 4. 

9. Zahájení šetření VOP ve věci podnětu Bc. Marty Liebigové, bytem Tenisová 952/12, Praha 15  na hluk 

spojený s provozem víceúčelového sportovního hřiště na pozemku parc. č. 2742/47, k.ú. Hostivař.  

10. Zpráva o šetření ve věci obtěžování hlukem spojeným s provozem víceúčelového sportovního hřiště na 

pozemku parc. č. 2742/47, k. ú. Hostivař a žádost VOP k závěrům, že HSHMP pochybila, když na základě 
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stížnosti situaci neobjektizovala měření a ve stavebním (kolaudačním) řízení nepožadovala akustickou studii.- 

stanovisko HSHMP. 

11. Šetření z vlastní iniciativy VOP ve věci hluku z železniční dopravy na trati Nové spojení Praha hl. nádraží.  – 

vyjádření HSHMP 

 

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. HSHMP - Úsek ekonomicko – provozních činností 

Přehled údajů o činnosti úseku ekonomicko-provozních činností HSHMP: 

1. Ekonomické podmínky HSHMP v roce 2015 - stručné zhodnocení sledovaného roku, mimořádné 

situace a stavy (např. ebola, migranti), metodické vlivy (systemizace)  

     Viz přílohy:   „HSHMP 4547_Pril5a_2015_Ekonomika_podmínky“ 

„HSHMP 4547_Pril5d_2015_Uzávěrka_doplnění“ 

2. Plnění rozpočtu HSHMP k 31. 12. 2015  - 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.  

     Předáno osobně do podatelny MZ ČR, dne 26. 1. 2016 
      

     Viz též příloha „HSHMP 4547_Pril5b_2015_Komentář hospodaření“ 

 

 P ř í l o h y – dále požadované k bodu 2.:  

A. „Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015“, včetně příloh – tj. příloha č. 1 k požadavku FIN ze 

dne 2. 12. 2015 (č. j. MZDR 73990/2015 Pokyny pro účetní závěrku a předkládání účetních výkazů 

organizačních složek státu za rok 2015);  

      Viz přílohy:  „HSHMP 4547_Pril5d_2015_Uzávěrka_doplnění“ 

                                 „HSHMP 4547_Pril5f_2015_Uzávěrka__nákladovost_poplatky_pokuty“ 

 

B. Soubor „HSHMP 4547_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ – Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (list B - 

rozvaha, VZZ);  

     Viz přílohy:  „HSHMP 4547_Pril5c_2015_Rozvaha“ 

       „HSHMP 4547_Pril5e_2015_Výkaz ZZ“ 

C. Soubor „HSHMP 4547_Pril5_2015_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 2015); 

 

 

http://www.hygpraha.cz/


 

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1, PSČ: 110 01 

tel. ústř.: 296 336 700, e-mail: podatelna@hygpraha.cz, datová schránka ID zpqai2i 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

č. ú.: 65825011/0710 
Stránka 10 z 12 

 

Vaše č. j.: MZDR 6436/2016-1/OVZ, ze dne 27. 1. 2016 

Naše č. j.: HSHMP 4547/2015                                                     

IČ: 71009256 

Internet: www.hygpraha.cz 

 

3. Personální obsazení krajských hygienických stanic k 31. 12. 2015 – na MZ/SOZ je zasílána 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 – tabulka, výkaz byl již zaslán 14. 1. 2016 na e-mail:  vh@mzcr.cz, 

pavla.maresova@mzcr.cz. 
 

 Komentář: 

     k počtu zaměstnanců: 
 

Limit počtu zaměstnanců na rok 2015 byl stanoven na 236.  

K 31. 12. 2015 měla HSHMP přepočtený evidenční počet zaměstnanců 224,88, což představuje snížení         

o 4 zaměstnance oproti roku 2014. 

 

Na MZ ČR zaslané podklady v roce 2015: 

- Návrh změn systemizace služebních a pracovních míst a organizační strukturu ve služebním úřadu                   

s účinností od 1. ledna 2016, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 30. 9. 2015, e-mailem: 

petra.markovicova@mzcr.cz,  

- Stav pracovníků k 30. 4. 2015, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 22. 5. 2015, e-mailem: vh@mzcr.cz, 

pavla.maresova@mzcr.cz, 

- Harmonogram výběrových řízení, zaslán MZ ČR 24. 6. 2015, e-mailem: petra.markovicova@mzcr.cz, 

- Dotazník k současnému stavu personálních procesů ve správních úřadech, dokument Word, zaslán MZ ČR                   

7. 7. 2015, e-mailem: petra.markovicova@mzcr.cz, 

- Harmonogram služebních slibů, zaslán MZ ČR 8. 7. 2015, e-mailem: petra.markovicova@mzcr.cz, 

- HSHMP - rozdělení lékařů, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 3. 9. 2015, e-mailem: 

jarmila.razova@mzcr.cz, 

- Informace k odborové organizaci, zaslán MZ ČR 3. 9. 2015, e-mailem: vh@mzcr.cz, 

pavla.maresova@mzcr.cz 

- Vyhodnocení účinnosti první systemizace a prvních organizačních struktur služebního úřadu, dokument 

Word, zaslán MZ ČR 8. 9. 2015, e-mailem: petra.markovicova@mzcr.cz, 

- Statistika služebních slibů a žádostí o přijetí do služ poměru, excelová tabulka, zaslán MZ ČR                            

9. 9. 2015, e-mailem: petra.markovicova@mzcr.cz, 

- Analýza o aktuálním stavu pracovníků a platů na KHS, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 23. 9. 2015,                          

e-mailem: vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz, stanislav.wasserbauer@mzcr.cz, 

- Analýza lékaři platy, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 30. 9. 2015, e-mailem: vh@mzcr.cz, 

pavla.maresova@mzcr.cz, stanislav.wasserbauer@mzcr.cz, 

- Evidenční počet zaměstnanců HSHMP k 30. 9. 2015, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 19. 10. 2015,                 

e-mailem: vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz,     

- Vyhodnocení skládání služebních slibů, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 20. 10. 2015, e-mailem: 

petra.markovicova@mzcr.cz, vh@mzcr.cz, 

- Postoupení odvolání, papírová podoba, e-spis č. j. HSHMP 56125/2015, zaslán MZ ČR 2. 12. 2015 

- Vyhodnocení skládání služebních slibů, přijetí do sl. poměru, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 16. 12. 

2015, e-mailem: petra.markovicova@mzcr.cz, vh@mzcr.cz, 

- Přehled výb. řízení dle § 188 služebního zákona, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 16. 12. 2015, e-mailem: 

petra.markovicova@mzcr.cz, vh@mzcr.cz, 

- Evidenční počet zaměstnanců HSHMP k 31. 12. 2015, excelová tabulka, zaslán MZ ČR 7. 1. 2016,                       

e-mailem: vh@mzcr.cz, pavla.maresova@mzcr.cz. 
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 P ř í l o h y - dále požadované k bodu 3.:  

D. Soubor „HSHMP 4547_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ – noví zaměstnanci HSHMP za rok 2015 

(list D - noví zaměstnanci 2015); 

E. Soubor „HSHMP 4547_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ – průměrný věk odborných zaměstnanců 

HSHMP za rok 2015 (list E - průměrný věk 2015); 

 

4. Investiční rozvoj KHS, obnova a údržba majetku v roce 2015 

 P ř í l o h y  - dále požadované k bodu 4.:  

F. Soubor „HSHMP 4547_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ - obdržené investiční dotace, provedená 

obnova a údržba majetku ve sledovaném roce nad 20 tis. Kč (list F- investice 2015); 

 

5. Informační a komunikační technologie v roce 2015 

 Stručné zhodnocení sledovaného roku, stav a potřeby IT 

 

Stručné zhodnocení sledovaného roku, stav a potřeby IT  

V důsledku těžkého podfinancování IT v minulých letech, a to jak běžného financování výpočetní techniky 

(průběžná obnova), tak větších investičních záměrů, především v oblasti vybavení Hygienické stanice hl. m. 

Prahy větším množstvím potřebných notebooků a mobilních tiskáren, počítači, ale i novými servery, aktivními 

prvky (zejména konfigurovatelné switche s agregovanou linkou a správou portů), firewally a profesionální wifi, 

rovněž potřebného programového vybavení (pro počítače, ale i servery), je akutní potřeba obnovy těchto 

prostředků.  

 

Nepříliš příznivá situace je i LAN rozvodech jednotlivých objektů, které jsou často v nevyhovujícím stavu – 

zastaralé rozvody, zastaralé specifikace kabelů, patch panelů a zásuvek, nedostatečné počty LAN zásuvek, 

neznámé trasy rozvodů v důsledku neexistující dokumentace k některým objektům. V této souvislosti je třeba 

zdůraznit naprosto nevyhovující stav serveroven. Nejenže prakticky žádná nesplňuje požadavky na zabezpečení 

proti přístupu neoprávněných osob (často se nejedná o dedikované serverovny, nejsou uzamykatelné 

bezpečnostním zámkem a chráněné bezpečnostním zařízením a kamerou), ale nemají ani chlazení klimatizací, 

takže již v minulých letech docházelo k přehřívání některých serveroven a kolapsům serverů a aktivních prvků                  

v letních měsících (v období tropických veder). Chlazena je jen serverovna v Rytířské, ale velmi starou 

klimatizací s nedostatečným výkonem. Nutno zdůraznit, že provozní oddělení tuto kritickou situaci již řeší, a to 

hned ve třech serverovnách (ústředí Rytířská, pobočka Praha 9 a pobočka Rybalkova) a v roce 2016 by měly být 

vybaveny novou  klimatizací s dostatečným výkonem.  

 

Lepší vývoj v oblasti financování IT  nastal až po nástupu Ing. Vítězslava Doležala do funkce ekonomického 

náměstka Hygienické stanice hl. m. Prahy. V roce 2015 byly pořízeny licence Windows pro servery, aby byla 

zajištěna kybernetická bezpečnost informačních systémů, nové servery splňující technické parametry pro 

instalace nových systémů, nové firewally (dostatečně výkonné pro datové toky jednotlivých poboček a 

především s dostatečným výkonem pro filtrování obsahu Internetu a kybernetických útoků). Důležitým krokem 

bylo zakoupení licencí antivirových programů s možností správy zařízení pro mobilní telefony (smartphone) – 

jedná se totiž v podstatě o počítače a vyžadují tak stejný přístup v jejich ochraně, jako počítače stolní a 

notebooky.  
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Již v roce 2015 bylo započato s instalací Windows 10 na ty počítače, které splňují technické parametry pro 

provedení instalace. Pokračovat se bude i v roce 2016, protože nabídka Microsoftu na přechod zdarma z 

Windows 7 a 8 na Windows 10 je časově omezená a po vypršení této možnosti by bylo třeba potřebné licence 

kupovat. I tak zbývá určité množství počítačů s Windows XP, kde není možný přechod na Windows 10, protože 

se jedná o technicky nevyhovující zařízení. Tyto počítače tedy bude třeba nahradit novými, a to co nejdříve –                 

z důvodu zajištění kybernetické bezpečnosti. Rovněž je nutné počítat s tím, že se ještě objeví určitý počet 

počítačů, které sice teoreticky splňují nároky na instalaci Winows 10, ale v průběhu instalace je oznámeno, že 

není možné v instalaci pokračovat – i tyto počítače bude nutné nahradit novými. 

 

Je třeba jednoznačně definovat směr vývoje v oblasti vybavování pracovníků Hygienické stanice hl. m. Prahy 

mobilními zařízeními pro práci v terénu – tedy notebooky, mobilní tiskárny (případně mobilní připojení k 

Internetu) a také mobilní telefony - smartphony. Bude nutné určit, jakých zaměstnanců se to bude týkat a 

definovat možné způsoby zacházení s touto technikou, její ochranou, specifikovat standard v tomto vybavení a 

vypracovat interní předpisy, které zajistí její potřebnou IT správu (vzhledem k tomu, že jsou to zařízení, která 

nemusí být nutně připojená k interním sítím, mohlo by to znamenat znemožnění jejich dálkové správy, instalace 

aktualizací programového vybavení a bezpečnostních záplat - bude nutné určit intervalové kontroly pracovníky 

IT).  

 

Je třeba zvýšit finanční tok do vybavení IT Hygienické stanice hl. m. Prahy tak, aby splňovala nároky na 

moderní vybavení, za současného dodržování zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů státní 

správy. Je třeba zvyšovat schopnosti pracovníků proškolováním v ovládání IT technologií jak interním 

proškolováním, tak školením s možností získání osvědčení, certifikátů v této oblasti. Je také nutné zvyšovat 

odbornost pracovníků IT (školení, metodická podpora) a zajistit jejich personální obsazení tak, aby bylo možné 

zajistit kvalitní a profesionální IT správu. 

 

 

 P ř í l o h y  - dále požadované k bodu 5.:  

G. Soubor „HSHMP 4547_Pril5_2015_Ekonomika_tabulky“ – IT technika pořízená HSHMP v roce 

2015 (list G - IT 2015). 

 

 

MUDr. Miroslav Slavík, v. r.                                                                                                                               

ředitel                                                                                                                                               

„podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“ 
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