
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

 

STRUČNÁ INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2022 

 

Vydaná stanoviska dle stavebního zákona a jiných zákonů                                                        4 795 

Vydaná rozhodnutí a opatření dle zák.č. 258/2000 Sb.                                                                  495 

Počet odvolání proti rozhodnutí                                                                                                              0 

 

Počet provedených kontrol celkem                                                                                                   885 

Pitná voda – vodovody nad 5000 obyvatel                                                                                          7 

                        vodovody pod 5000 obyvatel                                                                                      139 

                       veřejné studny                                                                                                                   18 

Koupaliště a sauny – koupací oblasti                                                                                                  79 

                        koupaliště ve volné přírodě                                                                            12 

                                      umělá koupaliště trvalá                                                                                   19 

                                      umělá koupaliště sezónní                                                                                21 

                                      sauny                                                                                                                     5 

                                      léčebné bazény ve zdravotnických zařízeních a ÚSP                                   5 

Provozovny péče o tělo – kadeřnictví a holičství                                                                              78 

                                               manikúry a pedikúry                                                                              124 

                                               kosmetiky                                                                                                   82 

                                               masáže                                                                                                        46 

                                              provozy, kde je porušována integrita kůže                                          34 

                                              solária                                                                                                            4     

Ubytovací zařízení – hotely, penziony                                                                                                 44 

                                      ubytovny                                                                                                              61 

                                      kempy                                                                                                                   74   

Zdroje hluku a vibrací                                                                                                                               6 

 

 

 



Počet uložených sankcí za přestupky dle zák.č. 258/2000 Sb.                                                      41 

Celková výše                                                                                                                                   141 800,- Kč 

Počet uložených sankcí za přestupky  koronavirová pandemie – příkaz                                    42 

napomenutí                          9 

zastavení řízení                    5 

odložení                             199  

Celková výše                                                                                                                                     43 000,- Kč 

 

V rámci státního zdravotního dozoru bylo v roce 2021 provedeno 885 kontrol z plánovaného 

počtu 825, což je cca 107 %. Celé hodnocené období bylo zpočátku roku (měsíce leden a únor) 

ovlivněno doznívající vlnou pandemie onemocnění Covid 19, kdy provádění státního 

zdravotního dozoru bylo přímo znemožněno (uzavřené provozovny v gesci odboru HOK – 

provozovny péče o tělo, sauny, bazény, ubytovací zařízení) nebo významně ztíženo. Ve druhé 

polovině roku se odbor potýkal s nedostatkem zaměstnanců z důvodů dlouhodobé pracovní 

neschopnosti, ukončení služebního poměru jedné pracovnice, odchody na mateřskou 

dovolenou. Teprve ke konci roku se podařilo volná místa obsadit, ovšem pracovnicemi bez 

jakékoliv praxe v oboru. Stejně tak jako v předcházejících letech  bylo prioritou zvládnutí práce 

v rámci preventivního hygienického dozoru (která stále narůstá) v omezeném počtu 

pracovníků (za rok 2022 bylo odborem HOK PVZ vydáno 4 795 stanovisek a vyjádření, 495 

rozhodnutí).  Zároveň ještě v prvním pololetí byla řešena agenda  přestupků za porušování 

mimořádných a ochranných opatření MZČR, za pololetí roku bylo vyřízeno  cca 255 přestupků. 

U vodovodů pro veřejnou potřebu byly kontroly provedeny dle plánu, neboť zásobování 

pitnou vodou nebylo zasaženo protiepidemickými opatřeními. V této oblasti nebyly u 

provozovatelů zjištěny závažnější nedostatky v četnosti a rozsahu prováděných rozborů. 

Provozovatelé jednotlivých vodovodů pro veřejnou potřebu plnili své povinnosti a 

spolupracovali s KHS. V rámci kontroly kvality pitné vody byly zjištěny drobné nedostatky, a to 

u vodovodů do 5 000 zásobovaných obyvatel (cca v 10 % případů). Jednalo se zejména o 

zjištění mikrobiálního znečištění, kdy po zjištění byla zajištěna urychlená náprava. Po celý rok 

předkládali provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu nově zpracované provozní řády dle 

aktuálních legislativních požadavků včetně posuzování zdravotních rizik. Ovšem někteří 

provozovatelé zatím žádné nové provozní řády nepředložili. Nutno ovšem konstatovat, že se 

jedná o prodloužení termínu pro jejich předložení o jeden až dva roky (platný termín 

stanovený v zákoně je 1.11.2023). 

V oblasti koupacích vod a koupališť ve volné přírodě proběhla sezóna v souladu 

s monitorovacím kalendářem a plánem kontrol. U koupacích vod a koupališť ve volné přírodě 

nebyly zjištěny nedostatky v četnosti, rozsahu prováděných rozborů a ani u kvality vody. U 

umělých koupališť trvalých a sezónních nebyly zjištěny žádné významné nedostatky, v jednom 

případě byla zjištěna nevyhovující kvalita mikrobiologického rozboru vody, provozovateli byla 

uložena sankce.  



 

V oblasti péče o tělo byly zjištěny nedostatky pouze v jednotlivých případech, zejména se 

jednalo o kvalitu úklidu, používání dezinfekčních prostředků a vybavení lékárniček první 

pomoci, dalším nedostatkem bylo zjištění provozu bez zpracovaného, a tím i schváleného 

provozního řádu, za což byly uloženy finanční sankce. Kontrola provozoven péče o tělo – 

tetování a obdobné provozovny, kde je porušována integrita kůže, byly stanoveny jako krajská 

prioritní oblast. Pro druhé pololetí byly vyhlášeny dva úkoly hlavní hygieničky týkající se 

provozoven péče o tělo. V prvním případě šlo o kontroly sterilizátorů v těchto provozovnách. 

Bylo zjištěno, že sterilizátory v těchto provozovnách se prakticky nevyskytují, neboť při použití 

jednorázových nástrojů a pomůcek není použití sterilizátorů povinné. Druhým úkolem byla 

kontrola tetovacích barev a barev pro permanentní make-up a odebrání vzorků těchto barev 

k laboratornímu rozboru a osvědčení, zda vyhovují legislativním požadavkům daným 

evropskými a národními předpisy. KHS Plzeň provedla ve dvou provozovnách tetovacích služeb 

odběry vždy tří druhů barev k rozboru, a dále provedla kontrolu značení výrobků. Výrobky byly 

označeny dobře, v souladu s platnou legislativou. Z výsledků provedených rozborů  tetovacích 

barev a z doložených technických dokladů vyplynulo, že barvy vyhovují stanoveným 

požadavkům, a to s jednou výjimkou. Jedna z barev nevyhověla v ukazateli měď, ovšem tato 

barva již od 4.1.2023 nesplňuje legislativní požadavky EU a proto se již na trh nedodává. 

K dispozici nebyla již ani v tetovacím studiu, neboť KHS odebrala poslední vzorky k rozboru. 

V rámci kontrol ubytovacích zařízení byla jako každoročně provedena prakticky kontrola všech 
kempů v kraji. Při kontrolách nebyly zjištěny významné nedostatky. Obdrželi jsme však několik 
podnětů od občanů, kontrolou bylo zjištěno, že část podnětů byla neoprávněná a části z nich 
nebyla KHS věcně příslušná a proto byly tyto podněty předány věcně příslušným správním 
orgánům.  U ubytoven byl státní zdravotní dozor zaměřen zejména na ubytovny poskytující 
dlouhodobé ubytování. V těchto ubytovnách se často zjišťují nedostatky, v poslední době 
poměrně častý výskyt obtěžujícího hmyzu, zejména štěnice domácí nebo rusa domácího. Na 
to je KHS upozorňována podáním podnětů, které jsou ve většině případů oprávněné. Problémy 
u dlouhodobých ubytoven nejsou způsobeny pouze přístupem některých provozovatelů, ale 
mnohdy také přístupem samotných ubytovaných osob (neudržování pořádku, ničení zařízení 
ubytovny).  

V roce 2022 jsme řešili několik podnětů týkajících se nadměrného hluku, a to nejen z dopravy, 

ale také z tepelných čerpadel a vzduchotechniky. 

 

 

                                                                            Ing. Jana Bělohlávková, ředitelka odboru HOK PVZ 

 

 

 


