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1 Úvod  

Úkolem státních orgánů a jimi zřízených organizací je kontrola nad dodržováním 

zákonných předpisů, opatření a povinností ze strany podnikatelů a jiných subjektů. Krajské 

hygienické stanice zajišťují výkon státní správy a státního zdravotního dozoru a ze  zorného 

úhlu mnou studovaného oboru veřejná správa a především se zaměřením na správní činnost je 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje správním úřadem a její činnost tedy spadá 

do sledované oblasti. Práce je řešena z pohledu neziskové ekonomiky a jako problém veřejné 

ekonomiky a správy. V práci jsou zdůrazněny především ekonomické a právní aspekty 

fungování a řízení organizace, zvláště příjmová a výdajová stránka. 

Po dohodě s vedoucím práce byl cíl této bakalářské práce stanoven takto: na základě 

dostupných informací analyzovat a zhodnotit současné organizační uspořádání a postavení 

KHS MSK jako správního orgánu ČR, srovnat její hospodaření s ostatními KHS ČR a případně 

formulovat návrhy pro optimalizaci fungování. 

Bakalářská práce se opírá o doporučenou odbornou literaturu. Poměrně obtížným se 

ukázalo získání informací přímo ze sledované organizace. V práci je také čerpáno z další 

literatury, z článků v odborných časopisech dostupných převážně v elektronické podobě,          

z právních norem, z dostupných informací na internetu a z vlastních poznatků, které vyplynuly 

z konzultací se zaměstnanci KHS MSK. 

Hlavní metodou, která byla použita při vypracování praktické části bakalářské práce, je 

monografický přístup zahrnující sběr, studium a následnou analýzu a syntézu dostupných dat. 

Dále byla provedena komparace v čase i mezi ostatními KHS v České republice.   

Ve shodě se zadáním je bakalářská práce členěna na pět kapitol a první z nich je tento 

úvod. Druhá kapitola je věnována teoretické části, vymezení základních pojmů, historickému 

vývoji hygienické služby a definování orgánů ochrany veřejného zdraví. Třetí kapitola se 

zabývá konkrétně Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, kdy je nejprve 

charakterizován socioekonomický profil kraje a následně organizační struktura organizace ,   

její zřízení a financování, dále pak materiálně - technické zabezpečení a její práce                       

s informacemi. Ve čtvrté kapitole je popsána kontrolní činnost KHS MSK, její ekonomické 
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zabezpečení a tvorba rozpočtu, výdajová a příjmová stránka a také srovnání s ostatními  KHS 

v ČR. Poslední kapitola se věnuje shrnutí problematiky KHS, jejich fungování a struktury.  
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2 Veřejné zdraví a hygienická služba 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Pro vysvětlení a snadnější orientaci v dané problematice je nutné definovat si uvedené 

pojmy zdraví, veřejné zdraví a hygienická služba a jejich význam. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody,   

a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“.
1
 Zdraví jako hodnotu popisuje Jan Holčík       

z Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU Brno ve svém příspěvku 

Podpora veřejného zdraví: teorie a praxe pro časopis Hygiena (2008) takto: „…obvykle se 

uvádí, že hodnota zdraví je v zásadě dvojí, a to individuální a sociální. Individuální hodnota 

zdraví je spojena s pudem sebezáchovy. Bohužel, hodnotu zdraví si mnozí lidé uvědomí,        

až když onemocní. Cestou k lepšímu pochopení hodnoty zdraví by měla být výchova posilující 

důstojnost a svébytnost lidí. Nežádoucí jsou hrozby a vyvolávání strachu. Aktivita jedinců je 

žádoucí a důležitá. Na řešení některých závažných problémů však izolované snahy jedinců 

nestačí. Sociální hodnota zdraví vychází z poznání, že každý populační celek, má-li přežít, 

musí věnovat pozornost zdraví lidí. Důvody takové pozornosti jsou historicky a sociálně 

podmíněny. Důležitým důvodem byla snaha o postavení náležitě silné armády. Dalším 

důvodem byla ekonomická výkonnost populace. Základním důvodem je ovšem to, že je dobré 

být zdravý a těšit se spolu se svými blízkými ze všeho, co zdravý a plný lidský život přináší.    

Je vhodné připomenout, že každý populační celek, který podcení sociální hodnotu zdraví,    

musí počítat s tím, že zdraví lidí bude horší, než by mohlo být.“
2
 

Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je 

určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.  Ochrana     

a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých 

životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících 

onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících    

s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.  

                                                           
 

1
 Světová zdravotnická organizace: WWW: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/152184/RD_Dastein_speech_wellbeing_07Oct.pdf. 
2
 Časopis Hygiena, supplementum č. 1, 2008: WWW: http://www.szu.cz/svi/hygiena/archiv/h2008-sup-02-full.pdf. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/152184/RD_Dastein_speech_wellbeing_07Oct.pdf
http://www.szu.cz/svi/hygiena/archiv/h2008-sup-02-full.pdf
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Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny 

vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo 

pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 

poškození zdraví.
 3

 Zdraví, jako komplexní společenský jev, pak studuje veřejné zdravotnictví   

a rovněž se zabývá jeho podporou prostřednictvím organizovaného úsilí společnosti.
4
  

Význam samotného slova hygiena můžeme chápat jako dodržování zásad pro uchování 

zdraví. Původně se jednalo o obor, který se zabýval všemi faktory ovlivňujícími tělesné zdraví  

i duševní pohodu člověka. Pojem „hygiena“ byl odvozený z řecké mytologie –  Hygieia byla 

dcera boha Asklepia, patrona lékařů. Tento název poukazuje na již tehdy úzké vnímání 

souvislostí mezi zdravím, chorobami a hygienou. Hygiena provázela člověka po dobu celé 

historie lidstva, a to i přesto, že její skutečný racionální základ, tedy svět mikrobů a principy 

šíření přenosných nemocí, byly objeveny prakticky až v 18. a 19. století. 

 Z veřejného hlediska je obor zaměřen především na klimatické podmínky, půdu, 

charakter stavebních materiálů a uspořádání obydlí, topení, větrání, odstraňování odpadů, 

lékařské znalosti o výskytu a prevenci chorob až po pohřbívání zemřelých.  V tomto pojetí je 

tedy činnost hygieny jako oboru zaměřena na ochranu zdraví a na výkon státní správy,            

na podporu zdraví, výchovu ke zdraví, primární prevenci nemocí a problematiku zdravotních 

rizik.  

Hygienická služba je pak jednou ze složek inspekčních, která má za úkol kontrolu         

a dozor při ochraně veřejného zdraví, ale liší se od jiných inspekcí, které se podílejí na dozoru 

nad ochranou zdraví, schopností hlouběji posoudit zdravotní rizika a nejen stíhat nedodržení 

předpisů, ale také radit a pomáhat řešit zdravotní problémy.
 5

 

2.2 Historický vývoj péče o veřejné zdraví 

Kořeny veřejného zdravotnictví sahají až do starých antických civilizací, kde ve 

městech s větší koncentrací lidí existovala sanitární opatření jako kanalizace a lázně a rovněž 

                                                           
 

3
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  

4
 JAROŠOVÁ, D., Organizace a řízení ve zdravotnictví, 2. vyd., str. 7 – 8. 

5
 Kříž, J., Současné problémy hygienické služby a pracovního lékařství: WWW: http://spolecnost-

hygieny.cz/dokumenty/problemy.pdf. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hygieia
http://spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/problemy
http://spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/problemy
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hygienické předpisy pro vlastní zdravotní péči včetně prevence. Hygienické předpisy zde byly 

nutností také především pro ochranu zdroje vody a hygienický dohled plnili tzv. fyzikusové za 

naturální odměnu.
6
 Voda do těchto lázní byla přiváděna akvadukty dlouhými i desítky 

kilometrů. Přebytečná voda a splašky se odváděly do starých koryt potoků, které protékaly 

městem a ústily do řek. Časem došlo k přebudování koryt ve stoky a k jejich zaklenutí. Stoky 

protékaly podél silnic v širokém korytu a zde se odváděly splašky ze soukromých domů, lázní, 

latrín, fontán a dalších veřejných prostorů. Byly sice neustále proplachovány vodou                  

z vodovodů, ale toto čištění bylo nedostatečné. Odtoky byly vyrobeny ze dřeva a mohly být 

zakryté dřevěným poklopem. Podle potřeby byly strouhy čištěny od nánosů a nečistot. Hlavním 

zdrojem pitné vody pro obyvatele se staly fontány s neustálým proudem umisťované na 

dostupném místě a často i v prostorách městských latrín. Dešťová voda byla podobným 

způsobem, jako v dnešní době kanalizací, odváděna zamřížovanými šachtami do stok. 

 Voda je základním předpokladem pro život a pravidelné zásobování vodou a její 

doprava je naprostou nutností pro dobrou životní úroveň. Ochrana vody a nakládání s  odpady 

byly od počátku lidské civilizace sledovanými problémy. Bylo zjištěno, že znečištěná voda        

a nedostatečně řádné nakládání s odpady způsobují šíření nakažlivých chorob. Vznikla tedy 

nutná potřeba bojovat proti rozsáhlým epidemiím infekčních nemocí jako cholera, tyfus, mor, 

neštovice a jiné. Při pohledu do historie převážné většiny měst je možno nalézt zmínky o těchto 

epidemiích způsobených nevhodným zacházením se splašky, odpadem a úplnou absencí 

ochrany zdrojů vody.
7
  

Významný pokrok hygieny nastal koncem 18. století a to s rozvojem přírodních věd. Ve 

druhé polovině 19. století se začala hygiena jako medicínský vědecký obor samostatně 

vyučovat na evropských univerzitách. Zakladatel oboru Max von Pettenkofer (1818-1901) 

zavedl objektivní vyšetřování faktorů prostředí a hodnocení jejich vztahu ke zdraví. Jako první 

definoval různé hygienické limity, které jsou dodnes pokládány za základ zdravotního 

zabezpečení pitné a odpadní vody, půdy, ovzduší, obydlí a potravin.   

                                                           
 

6
 JAROŠOVÁ, D., Organizace a řízení ve zdravotnictví, 2. vyd., str. 7 – 8. 

7
 Studentské stránky klasické archeologie FFUK v Praze: WWW: http://archeologieuk.blog.cz/0811/rimske-

vodovody-fontany-a-kanalizace. 

http://archeologieuk.blog.cz/0811/rimske-vodovody-fontany-a-kanalizace
http://archeologieuk.blog.cz/0811/rimske-vodovody-fontany-a-kanalizace
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V současnosti, z pohledu Evropské unie (EU), existují iniciativy spolupráce v oblasti 

zdraví mezi EU, příslušnými mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, včetně 

kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a partnerských zemí evropské politiky 

sousedství. Činnost EU se podle zakládající smlouvy musí zaměřovat na zlepšování veřejného 

zdraví, předcházení nemocem a zjišťování příčin ohrožení zdraví. Proto EU usiluje o větší 

provázanost jednotlivých oblastí politiky souvisejících se zdravím. 

Prostřednictvím strategie pro zdraví přispívá EU ke zlepšování veřejného zdraví            

v Evropě, avšak současně respektuje odpovědnost členských států za organizaci a poskytování 

zdravotnických služeb a zdravotní péče.
8
 

2.3 Vývoj péče o veřejné zdraví v ČR 

Běžnou kontrolní činnost vykonávala podle zákona 322 od roku 1920 zdravotní policie. 

Po vzniku samostatného Československa došlo ke zřízení samostatného ministerstva veřejného 

zdravotnictví a v Brně vznikl Ústav hygieny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Roku 

1925 byl v Praze zřízen Státní zdravotní ústav, který se stal základnou pro rozvoj oborů 

hygieny, epidemiologie, mikrobiologie v kontextu veřejného zdravotnictví. Poté postupně 

vznikaly jeho pobočky ve velkých městech v Čechách, na Moravě i na Slovensku a tyto se staly 

po druhé světové válce krajskými či okresními hygienickými stanicemi. První komplexní 

právní normou pro hygienickou a protiepidemickou péči byl zákon č. 4/1952 Sb., který stanovil 

nejen povinnosti na úseku hygieny a epidemiologie, ale zřídil i síť hygienických stanic             

a funkce hlavního, krajského a okresního hygienika jako orgánů hygienické                            

a protiepidemické péče. Dalším zásadním právním předpisem se stal zákon č. 20/1966 Sb.,        

o péči o zdraví lidu, ze dne 17. 3. 1966.  

 V období 50. až 80. let bylo zavedeno systematické dokumentování stavu čistoty vod, 

ovzduší, hygienické situace ve městech a vesnicích, kvality potravin a vymáhání opatření na 

jejich zlepšení. V rámci vytvořeného Národního programu obnovy a podpory zdraví v 90. 

letech byly zahájeny práce na vývoji, ověřování a šíření preventivních programů cílených pro 

různá témata a pro různé skupiny obyvatelstva. Také byl zaveden rozsáhlý monitoring zdraví    

                                                           
 

8
 Portál Evropské komise: WWW: http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/policies/index_cs.htm. 

http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/policies/index_cs.htm
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a prostředí umožňující další analýzu vzájemných vztahů a souvislostí a přesnějších hodnocení 

zdravotních rizik. Do kontroly kvality laboratorní práce byl zaveden uspořádaný systém.
9
       

Po sametové revoluci v roce 1989 nastalo období velkého společenského pohybu, kdy se 

objevily výpady proti hygienikům a pokusy o dezintegraci služby.  

Počátek nového století přinesl schválení zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho 

harmonizaci s právem Evropské unie, a dále mnoho strukturálních a personálních změn. Byly 

zrušeny okresní hygienické stanice a změnily se na územní pracoviště krajských hygienických 

stanic. Z hygienických stanic se oddělily laboratoře a vytvořily se z nich zdravotní ústavy.         

V každém kraji byly takto vytvořeny 2 instituce s vlastním managementem, správou majetku     

a i vlastním financováním. Ve zdravotních ústavech byla zrušena pracoviště podpory zdraví, 

zaměstnanci přesunuti do Státního zdravotního ústavu a většina z nich byla posléze propuštěna. 

Od 1. 6. 2012 vstoupí v platnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která mění 

fungování zdravotních ústavů a to tak, že ze 14 zdravotních ústavů vzniknou jen dva zdravotní 

ústavy – v Ústí nad Labem a v Ostravě. 

 Letošní rok 2012 znamená pro hygienickou službu jubileum, slaví totiž 60 let od 

schválení zákona o hygienické a protiepidemické péči.
10

 

2.4 Srovnání péče o veřejné zdraví v ČR a v jiných zemích 

Model orgánu pro kontrolu, podporu a prevenci zdraví se zdá být velmi praktický          

a systém organizací spadající do veřejného zdravotnictví je užíván i v zemích sousedních.       

Na Slovensku je zřízen Úrad verejného zdravotníctva SR, který má velmi podobnou strukturu 

jako KHS u nás, včetně územních a regionálních pracovišť dle krajů, a v jehož čele stojí hlavní 

hygienik Slovenské republiky, což je nepřímým důkazem toho, že za téměř 20 let rozdělení ČR 

a SR nedošlo v oblasti hygieny k zásadnějším změnám. Celkem na Slovensku působí 36 

                                                           
 

9
 Dokument Koncepce oboru Hygiena: WWW:  http://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/koncepce-C5.pdf, str. 

3 – 5. 
10

 Časopis Hygiena 1/2012: WWW: http://www.szu.cz/svi/hygiena/archiv/h2012-1-01.pdf. 

http://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/koncepce-C5.pdf
http://www.szu.cz/svi/hygiena/archiv/h2012-1-01.pdf
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Regionálních úřadů veřejného zdravotnictví rozdělených do osmi krajů. Hlavní hygienik je 

stejně jako v ČR jmenován a odvoláván ministrem zdravotnictví.
11

 

V Polsku spadá inspekční činnost rovněž pod tamní ministerstvo zdravotnictví. Existuje 

zde organizace HS obdobná, jako u nás před poslední reorganizací, tj. správa je spojená            

s laboratořemi do jednoho celku. Je upravena zákonem (o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

PIS,  Dz. U. z 2011 r. Nr. 212). Ústředním úřadem pro HS v Polsku je Główny Inspektorat 

Sanitarny. V čele úřadu je Hlavní inspektor (Główny Inspektor Sanitarny). Na krajské úrovni je 

to Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE). Těch je v Polsku celkem 16. 

Zakladatelem a řídícím orgánem je vojvodství jako orgán regionální samosprávy.  Vedle 

běžných provozních složek (vedení, ekonomický úsek, statistika) má WSSE dvě hlavní části – 

správní: Dział Nadzoru Sanitarnego a laboratoře: Dział Laboratoryjny.  Správní (kontrolní) 

činnost je zaměřena, obdobně jako u nás, na: 

 epidemiologii, 

  hygienu potravin, stravování a spotřebních předmětů, 

  hygienu práce, 

  hygienu dětí a mládeže, 

  hygienu komunální a hygienu prostředí, 

 hygienu (pitné) vody, 

  hygienu radiační.  

V každém okrese existuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE),    

která je v obdobném postavení jako dřívější OHS, a okresů je v Polsku přes 200.
12

 

Také v zemích jako Německo, Rakousko a Švýcarsko je ochraně a péči o veřejné zdraví 

přizpůsobena struktura státních orgánů a federálních agentur, které se zabývají podobnými 

problémy jako KHS v ČR. Jedná se například o Spolkové ministerstvo zdravotnictví,            

jako státního orgánu, a Paul-Ehrlich-Institut a Robert Koch Institut, jako federální agentury 

v Německu, dále jednotlivá Regionální ředitelství pro zdraví a Spolkový ústav ve zdravotnictví 

                                                           
 

11
 Úrad verejného zdravotníctva SR:WWW: http://www.uvzsr.sk/. 

12
 Portál GIS: WWW: http://www.gis.gov.pl/?glowna=3. 

http://www.uvzsr.sk/
http://www.gis.gov.pl/?glowna=3
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v Rakousku
13

 a ve Švýcarsku obdobnou činnost vykonává Federální úřad pro veřejné zdraví 

(FOPH), který je součástí Spolkového ministerstva vnitra. FOPH na jedné straně uznává 

individualitu jednotlivců a jejich odpovědnosti za vlastní zdraví, na druhé straně však bere 

v potaz, že podpora a ochrana zdraví, prevence nemocí jsou realizovány komplexně a důsledně 

s ohledem na nejvyšší možný zisk pro všechny. 
14

 

2.5 Orgány ochrany veřejného zdraví ČR a jejich úkoly 

V článku 3 Ústavy České republiky je stanoveno, že součástí ústavního pořádku je 

Listina základních práv a svobod a v její čtvrté hlavě v článku 31 je uvedeno, že každý má 

právo na ochranu zdraví.
15

  Orgány ochrany veřejného zdraví definuje zákon č. 258/2000 Sb.,   

o ochraně veřejného zdraví. Tyto orgány vykonávají státní správu v ochraně veřejného zdraví 

a jsou jimi Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra ČR a krajské 

hygienické stanice.  

 Ministerstvo zdravotnictví ČR řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně veřejného 

zdraví a odpovídá za tvorbu a naplňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Jeho hlavní úkoly jsou stanoveny zákonem a jedná se mimo jiné o 

 kontrolu krajských hygienických stanic a rozhodování o opravných opatřeních proti 

rozhodnutím krajských hygienických stanic, 

 zajištění mezinárodní spolupráce ve svém oboru působnosti a plnění úkolů 

vyplývajících z mezinárodních smluv v ochraně veřejného zdraví,  

 řízení očkování, nařízení mimořádných opatření při epidemii a při nebezpečí jejího 

vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu 

nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, z porušení jakosti podezřelých 

vod, při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být 

provedena celostátně nebo na území několika krajů, 

 rozhoduje o ukončení výše zmíněných mimořádných opatřeních, 

                                                           
 

13
 Informace o hygienické službě: WWW: http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Gesundheit. 

14
 Federální úřad pro veřejné zdraví: WWW: http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=de. 

15
 Listina základních práv a svobod- Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=de
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 rozhoduje o vydání povolení k mimořádnému očkování,  

 usměrňuje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví prováděným Ministerstvem 

obrany a Ministerstvem vnitra ČR. 

V Ministerstvu zdravotnictví ČR se také zřizuje funkce hlavního hygienika České 

republiky, který vystupuje ve věcech ochrany veřejného zdraví jako orgán Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

Ministerstvo obrany ČR vykonává úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví 

včetně státního dozoru v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany ČR a v jeho působnosti 

zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a nad  užívanými objekty.  

Ministerstvo vnitra ČR vykonává úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně 

státního dozoru v bezpečnostních sborech, s výjimkou Vězeňské služby České republiky,         

v Ministerstvu vnitra ČR a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 

zřízených v jeho působnosti včetně jimi užívaných staveb a zařízení Ministerstva vnitra ČR.  

Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) jsou správními úřady a v jejich čele jsou 

ředitelé. KHS vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy              

v ochraně veřejného zdraví včetně vykonávání státního zdravotního dozoru, pokud dozorová 

činnost nepřísluší Ministerstvu zdravotnictví ČR. Státní zdravotní dozor  je vykonáván mimo 

jiné také nad dodržováním zákazů a plněním povinností jako je například ochrana zdraví při 

práci. KHS se rovněž podílejí na hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva, kontrolují a řídí 

programy podpory veřejného zdraví a spolupracují a se správními úřady a s orgány samosprávy 

při tvorbě zdravotního programu a zdravotní politiky příslušného regionu. Mají také podíl na 

úkolech integrovaného záchranného systému. S KHS například spolupracují krajské úřady, 

stavební úřady, Česká obchodní inspekce, veterinární správa, apod. Pokud KHS zjistí 

mimořádnou událost, jako například výskyt infekčních onemocnění, má povinnost okamžitě 
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informovat Ministerstvo zdravotnictví ČR.
16

 Česká republika má 13 krajských hygienických 

stanic a hygienickou stanici hl. města Prahy. 

 Získaná data orgánů ochrany veřejného zdraví zpracovává Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR (ÚZIS), který byl ministerstvem zdravotnictví pověřen správou 

Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). NZIS je jednotný celostátní 

informační systém určený  

a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich 

ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve 

zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných 

zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky,   

b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,  

c) k vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických 

pracovníků a zpracování údajů v nich vedených, 

d) k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel,                        

o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi   

a o výdajích na zdravotní služby, 

e) pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,  

f) ke zpracování údajů uvedených v písmenech a) a d) pro statistické účely                          

a k poskytování údajů a statistických informací v rozsahu určeném právními předpisy, 

včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce. 

Informačními systémy orgánů ochrany veřejného zdraví jsou Informační systém 

infekční nemoci, Registr pohlavních nemocí a Registr tuberkulózy.
17

 

KHS, jako instituce veřejné správy, pracuje mimo jiné s informacemi, které je povinna 

poskytnout pro další statistické zpracování dle Zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, 

ve znění pozdějších předpisů. Na základě platných právních předpisů krajská hygienická 

stanice vyplňuje ze své hlavní činnosti roční výkaz H 201 (H (MZ) 2-01) o evidenčním počtu 

                                                           
 

16
 VELIKOVSKÝ, Z., ŘEPOVÁ, R. Metody dozoru, str. 7 – 11. 

17
 Ústav zdravotních informací a statistiky ČR: WWW: http://www.uzis.cz/registry-nzis. 

http://www.uzis.cz/registry-nzis
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zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.
18

  Vyplněný výkaz se 

odevzdává převážně v elektronické formě nebo výjimečně i v tištěné formě pracovišti ÚZIS ČR 

a to do 15 dnů po skončení sledovaného období.
19

  

  

                                                           
 

18
 Výkaz H 201 uveden v příloze č. 3. 

19
 UZIS: WWW: http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2012#H. 

http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2012#H
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3 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

3.1 Socioekonomický profil Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky a vznikl 

současně s ostatními 13 samosprávnými kraji 1. ledna 2001 na základě legislativy přijaté v roce 

1996, resp. 2000. Po jediné územní změně v roce 2005 má region rozlohu 5 427 km ², zaujímá 

6,9 % území České republiky a řadí se tak na šesté místo mezi všemi kraji.  Skládá se z celkem 

6 okresů (od západu Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek)
20

   

a správních obvodů 22 obcí s rozšířenou působností.  

Stav obyvatelstva kraje činil ke dni 26. 3. 2011, kdy proběhlo poslední sčítání lidu, 

celkem 1 236 028 obyvatel, což je nejvíce mezi kraji v České republice. Největší město Ostrava 

mělo k uvedenému datu 302 456 obyvatel. Dalšími významnými sídly jsou podle počtu 

obyvatel Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Opava nebo Třinec.
21

 Zásobování obyvatel pitnou 

vodou v MSK je prováděno z 208 veřejných vodovodů. Dominantním vodovodem je hlavní 

vodovod Ostravského oblastního vodovodu, který na území 5 okresů zásobuje více než 1 100 

000 obyvatel a jehož základem je propojení tří vodárenských nádrží – Morávka, Šance               

a Kružberk. Pitná voda, získávána z těchto povrchových zdrojů, je na území kraje lokálně 

doplňována místními podzemními zdroji. Na území Moravskoslezského kraje je zaveden 

funkční systém nakládání s odpady za pomoci značného množství zařízení na odstraňování 

odpadů – skládky s dostatečnou kapacitou, sběrné dvory, kontejnery na tříděný odpad, 

kompostárny a velkoobjemové kontejnery. Spalovna komunálního odpadu se na území kraje 

nenachází. Odpad se sváží, třídí, recykluje a skládkuje. Od roku 2005, resp. 2008 funguje 

v kraji Společnost KIC Odpady, a. s. – projekt krajského integrovaného centra pro systém 

nakládání s odpady. 

Od 19. století kraj patřil, a také v současnosti patří, mezi nejdůležitější průmyslové 

regiony střední Evropy. Jeho zaměření hospodářské činnosti a struktura odvětví však dnes 

                                                           
 

20
 Grafické znázornění viz přílohy č. 1 a 2. 

21
 Portál Moravskoslezského kraje:  WWW: http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/. 

http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/
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přináší problémy související se snahou o zlepšení poměrů v tomto regionu, s řešením sociálních 

problémů zejména spojených s vyšší nezaměstnaností.  Dle údajů Českého statistického úřadu 

zde průměrná hrubá mzda za rok 2011 činila 22 907 Kč, a tedy nedosahuje průměrné mzdy 

v ČR, která pro sledované období činila 24 319 Kč. Míra registrované nezaměstnanosti zde 

dosáhla k 31. 12. 2011 hodnoty 11,18 %. V porovnání s ostatními kraji ČR je to třetí nejvyšší 

hodnota po Ústeckém a Olomouckém kraji. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v celé 

ČR k danému datu činila 8,62 %.
22

 Míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech 

Moravskoslezského kraje je pro přehlednost uvedena v tabulce č. 1. 

Tab. č. 1: Míra registrované nezaměstnanosti v okresech MS kraje k 31. 12. 2011 

Okres Míra registrované nezaměstnanosti v % 

Frýdek-Místek 8,12 

Nový Jičín 8,95 

Opava 10,43 

Ostrava-město 11,41 

Karviná 13,09 

Bruntál 16,49 

Zdroj: http://www.czso.cz, vlastní zpracování 9. 3. 2012. 

Největší problém je pak podíl dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 měsíců) na 

celkovém počtu nezaměstnaných, který je v našem regionu výrazně vyšší než celorepublikový 

průměr. V mnoha případech bývá nezaměstnanost důsledkem vlivu těžkých pracovních 

podmínek na zdraví obyvatel, nemocí z povolání a pracovních úrazů. 

 Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 37), mají zaměstnavatelé 

povinnost kategorizovat práce do 4 kategorií podle míry rizika a kritéria jsou stanovena 

vyhláškou č. 432/2003 Sb. Moravskoslezský kraj se v rámci ČR stále pohybuje na přední příčce 

                                                           
 

22
 Český statistický úřad: WWW: http://www.ostrava.czso.cz/. 

http://www.czso.cz/
http://www.ostrava.czso.cz/
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v počtu zaměstnanců pracujících v riziku.  V roce 2010 dosáhl hodnoty 86 740 zaměstnanců, 

což představuje asi 20 % podíl republikového průměru, přičemž nejvíce zaměstnaných v riziku 

spadá do třetí kategorie, tedy práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, kde je 

nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, provádět organizační a jiná ochranná 

opatření, a při nichž se opakovaně vyskytují nemoci z povolání. Srovnání počtu nemocí 

z povolání v kraji a v ČR je uvedeno v tabulce č. 2. 

Tab. č. 2: Srovnání nemocí z povolání v MKS a ČR v letech 2005 až 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.khsova.cz/01_o_nas/vyrocni_zpravy.php, vlastní zpracování 15. 3. 2012. 

Od počátku devadesátých let dochází k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí 

vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investicím do 

ekologických opatření. I přes tato uvedená zlepšení patří kraj nadále mezi nejzatíženější oblasti 

v České republice, protože v minulosti byly znečištěny všechny složky životního prostředí. 

Dnes se jako nejzávažnější jeví kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové 

činnosti, důlní poklesy a znečištění povrchových vod a ovzduší.
23

  

                                                           
 

23
 Ročenka Moravskoslezského kraje 2011: WWW: 

http://www.ostrava.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/950042A413/$File/80101111chcz.pdf. 

 

Rok 

 

Moravskoslezský kraj 

 

Česká republika % podíl MSK v ČR 

2005 246 1340 18,4 

2006 229 1150 19,9 

2007 298 1228 23 

2008 297 1327 22,4 

2009 289 1245 23,2 

2010 313 1236 25,3 

http://www.khsova.cz/01_o_nas/vyrocni_zpravy.php
http://www.ostrava.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/950042A413/$File/80101111chcz.pdf
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3.2 Organizace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, na Bělidle 7 

(dále jen „KHS MSK“), vznikla k 1. 1. 2003 v rámci 2. etapy reformy veřejné správy, během 

které došlo k rozdělení činnosti hygienické služby v ochraně veřejného zdraví do dvou oblastí, 

a to na výkon státní správy a státního zdravotního dozoru, který vykonávají krajské hygienické 

stanice a na poskytování služeb, které zajišťují zdravotní ústavy. KHS MSK byla zřízena          

v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví           

a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zřízení bylo 

deklarováno prohlášením ministryně zdravotnictví o zřízení krajských hygienických stanic č.  j. 

31334/2002 ze dne 11. 11. 2002. V čele KHS MSK stojí ředitel jmenovaný ministrem 

zdravotnictví České republiky na doporučení hlavního hygienika. V současné době vykonává 

tuto funkci MUDr. Helena Šebáková. Výkon státní správy a státního zdravotního dozoru 

zajišťuje KHS MSK a její územní pracoviště v místech sídla dosavadních okresních 

hygienických stanic. Krajská hygienická stanice je organizační složka státu, je účetní 

jednotkou, její rozpočet je součástí kapitoly státního rozpočtu 335 – Ministerstvo zdravotnictví 

a je prvoinstančním správním orgánem (odvolacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky). Organizačně se člení podle zajišťované problematiky na odbory a oddělení:  

 odbor hygieny práce, 

 odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání, 

 odbor hygieny obecné a komunální, 

 odbor protiepidemický, 

 odbor hygieny dětí a mladistvých, 

 úsek ekonomicko provozních činností, 

 úsek správních činností. 

Odbor hygieny práce (HP) je zaměřen na preventivní hygienický dozor, na státní 

zdravotní dozor a také na ověření podmínek vzniku nemocí z povolání.  Na pracovišti Ostrava je 

poskytována konzultační činnost v oblasti větrání, vytápění, vzduchotechniky a osvětlení,         

a rovněž konzultační činnost v oblasti neionizujícího záření (elektromagnetická pole, lasery, 

infračervené a ultrafialové záření). 
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Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání provádí státní zdravotní dozor nad 

dodržováním hygienických požadavků v provozovnách společného stravování (závodní jídelny, 

restaurace, kavárny, bistra, stánky rychlého občerstvení), stravovacích služeb ve 

zdravotnických a sociálních zařízeních a VŠ menzách a u výrobců, dovozců a distributorů 

předmětů běžného užívání jako kosmetických prostředků, výrobků určených pro styk                

s potravinami, hraček a výrobků pro děti do tří let. Odbor se dále zabývá, mimo jiné, 

prováděním šetření zdravotních potíží po konzumaci potravin nebo zdravotních potíží 

souvisejících s používáním předmětů běžného užívání, ověřováním výskytu nebezpečných nebo 

z nebezpečnosti podezřelých výrobků na území MSK, organizováním zkoušek znalostí hub, 

atd.  

Odbor hygieny obecné a komunální (HOK) se dělí na oddělení hygieny obecné             

a komunální, oddělení územního plánování a hluku a oddělení hygieny vody. HOK zajišťuje 

činnosti preventivního dozoru a státního zdravotního dozoru, posuzování územních plánů obcí 

a měst včetně jejich změn, posuzování projektových dokumentací v její působnosti, účast na 

kolaudacích (zkušební provoz, trvalé užívání stavby) a změnách užívání staveb k jinému účelu 

než byla stavba schválena - v oblasti životních podmínek a komunální hygieny. 

Odbor protiepidemický vykonává státní zdravotní dozor v oblasti problematiky 

infekčních nemocí, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění v populaci i ve 

zdravotnických zařízeních (státních i nestátních lůžkových a ambulantních), při plánování, 

řízení a kontrole pravidelného očkování ve smyslu platné legislativy a při kontrole účinnosti 

sterilizátorů. Zde je také ve spolupráci s HOK a HP posuzována projektová dokumentace pro 

užívání staveb a prostor pro zdravotnická zařízení. 

Odbor hygieny dětí a mladistvých zajišťuje výkon státní správy a státního zdravotního 

dozoru v oblasti ochrany zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření 

infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti                     

s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s výchovou a vzděláváním a jiných 

významných poruch zdraví dětí a mladistvých do dovršení 18. roku věku v  zařízeních 

základních a středních škol, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě předškolních 

zařízení, škol a školských zařízení, dále pak mimo jiné i v kojeneckých ústavech, jeslích, 
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dětských domovech a rovněž vykonává dozor nad dodržováním hygienických požadavků ve 

stravovacích službách uvedených zařízení. 

Úsek ekonomicko provozních činností zajišťuje komplexní rozvojovou činnost v oblasti 

ekonomiky a provozu, zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování 

všech závazných limitů, rozpracovává předpisy a zákony v ekonomické oblasti pro podmínky 

KHS a zodpovídá za dodržování zákona o platech a předpisů na úseku práce a mzdy. Úsek 

vypracovává návrh rozpočtu KHS, sestavuje plán investic, plní funkci investora, sleduje            

a koordinuje rovnoměrné čerpání rozpočtu a vyjadřuje se ke všem návrhům zajištění 

neplánovaných úkolů z hlediska možnosti jejich financování. Rovněž zpracovává pololetní        

a roční rozbory hospodaření s finančními prostředky KHS. Součástí jsou oddělení: 

 oddělení ekonomické – zajišťuje vedení účetnictví podle příslušných právních 

předpisů a vedení a evidenci čerpání FKSP v souladu s platnými předpisy, 

zabezpečuje platební styk a jiný kontakt s příslušnou bankou a správními orgány,  

zajišťuje u příslušného finančního úřadu pokutové bloky a vede jejich evidenci, vede 

komplexní mzdovou agendu včetně předepsaného výkaznictví, provádí výpočet 

nemocenských dávek, výpočet a odvod zdravotního a sociálního pojištění, provádí 

odvod daní ze mzdy včetně předepsaného výkaznictví, vede evidenční listy 

důchodového zabezpečení a provádí likvidaci cestovních příkazů, 

 

 oddělení provozně organizační – provádí a zabezpečuje správu, ochranu a údržbu 

majetku a odpovídá za jeho inventarizaci, sestavuje plán oprav majetku KHS a plán 

materiálně - technického zajištění, uzavírá k tomuto účelu hospodářské smlouvy         

a sleduje jejich plnění, vystavuje objednávky pro potřeby KHS a vede jejich 

evidenci, provádí přejímku dodávek, zajišťuje oběh faktur a vede jejich evidenci, 

sleduje spotřeby energií a provádí kontrolu vyúčtování, provádí nákup spotřebního 

materiálu pro potřeby KHS, zajišťuje ostrahu objektů, ve spolupráci s požárním 

technikem a komisí BOZP zabezpečuje úkony požární ochrany a bezpečnosti práce     

v objektech KHS, včetně zajišťování revizí elektrického a plynového zařízení, vede 

evidenci o využití a potřebách autoprovozu, sleduje spotřebu PHM, zajišťuje úklid 
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prostorů a závodní stravování pro zaměstnance, podle schváleného seznamu 

poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a zajišťuje provoz 

telefonní ústředny. 

Úsek správních činností
 
je přímo řízen náměstkem ředitele pro správní činnost. Tento 

úsek zajišťuje kvalitní výkon státní správy a všech činností souvisejících s personální agendou 

správního úřadu a člení se na oddělení právní a kontrolní a oddělení personální                           

a dokumentační.  

KHS MSK je rovněž Centrem praktické výuky Lékařské fakulty Ostravské univerzity    

a s akreditací do roku 2016 je oprávněna uskutečňovat vzdělávací program v rámci 

specializačního vzdělávání lékařů pro specializační obory jako epidemiologie, hygiena obecná 

a komunální, hygiena výživy a hygiena dětí a mládeže, v návaznosti na vzdělávací programy 

zveřejněné ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.  

Územní pracoviště KHS, se kterými tvoří jednotný funkční organizační a ekonomický 

celek, se nachází v Karviné, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Opavě a Bruntále a jejich oblastní 

působení je stanoveno hranicemi jednotlivých okresů. V čele územního pracoviště stojí vedoucí 

územního pracoviště, který je přímo podřízen řediteli KHS MSK. 

Územní pracoviště Bruntál sídlí na adrese Zahradní 5, 792 11 Bruntál a zahrnuje tři 

správní centra v Bruntále, Krnově a Rýmařově. Okres s rozlohou 1 659 km² je řídce osídlen, 

což představuje problém při zajištění některých základních služeb (lékařské péče, školy). 

Dopravní dostupnost bývá zhoršená zejména v zimním období. Okres není příliš zatížen 

průmyslovou výrobou, převládají zde malé a střední firmy a riziková pracoviště jsou nejčastěji 

vyhlašována pro riziko hluku. Počet šetřených chorob z povolání je do 20 případů za rok.         

V okrese jsou známá ohniska výskytu klíšťat, ale výskyt klíšťové encefalitidy je v posledních 5 

letech stabilní a nárůst byl zaznamenán u onemocnění Lymskou boreliózou. 

Územní pracoviště Frýdek-Místek se nachází na třídě Palackého 121, 738 02 ve 

Frýdku – Místku. Území okresu má rozlohu 1 273 km² a jsou zde dva významné vodní zdroje 

Ostravského oblastního vodovodu - vodní díla Šance a Morávka. Největší podíl zaměstnání 

tvoří kovovýroba (42%), dále je to hornictví, zdravotnictví (8%), potravinářství (6%), lesy         

a zemědělství a textilní průmysl (4%). Z významných firem regionu se jedná např. o Třinecké 
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železárny, Slévárny Třinec, Důl Paskov, Slezan a. s., Válcovny plechu a. s., BIOCEL a. s., 

Pivovar Radegast a. s. a Walmark a. s. Více než 10 000 zaměstnanců v okrese je zařazeno na 

rizikové práce kategorie 3 a 4, kde jsou nejčastější rizikové faktory prach, hluk, vibrace, 

karcinogeny a chemické škodliviny.  

Územní pracoviště Karviná sídlí na adrese Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-

Mizerov a okres je známý mnoha „nej“. Rozlohou 347 km² je nejmenším okresem ČR               

a zároveň je zde nejvyšší hustota obyvatel 819 ob/ km². Statisticky je to okres s nejvyšší 

pracovní neschopností v ČR a také s dvojnásobně vyšší nezaměstnaností oproti ČR. 

Dominantním průmyslem je černouhelné hornictví, díky kterému je až 50% území okresu 

postiženo těžbou, jsou evidovány poklesy území až o 40 m, i když v současné době probíhá 

velký útlum těžkého průmyslu, jsou uzavírány doly a ubývá rizik a nemocí z  povolání.  

Územní pracoviště Nový Jičín na adrese Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín vykonává 

svou činnost na území okresu s rozlohou 918 km². Zásoba pitné vody je zajištěna převážně        

z nádrží Šance a Kružberk. Na území okresu se nachází 6 stálých objektů a asi 20 stálých 

lokalit pro zotavovací akce. Obyvatelé jsou zaměstnáni převážně ve zpracovatelském průmyslu. 

Z významných podniků lze zmínit například TATRA Kopřivnice, ROMO Fulnek, Autopal 

Nový Jičín a Semperflex Odry. V posledních letech je epidemiologická situace stabilizovaná, 

v okrese se nevyskytly žádné závažnější infekční nemoci. 

Územní pracoviště Opava sídlí ve dvou budovách na adresách Olomoucká 82               

a Roosveltova 37, 746 01 Opava. Z některých průzkumů vyplývá, že se okres Opava jeví jako 

nejpřívětivější oblast z Moravskoslezského kraje a je doporučováno žít v tomto okrese pro 

nejmenší rozvodovost v rámci ČR, nízkou kriminalitu, nízkou migraci apod. Z rozlohy 1 144 

km² více než polovinu představuje zemědělská půda a lesní porosty a s výjimkou nepatrné 

těžby břidlice u Budišova je území bez těžby nerostů. Z velkých podniků lze uvést například 

IVAX Komárov, Brano Branka a Ostroj Opava, ale hlavní problematiku tvoří drobné 

provozovny do 50 zaměstnanců, které se týkají převážně zemědělské velkovýroby a jejích 

zbytků. Hygienická činnost je ovlivněna malým průmyslem v okrese, převahou zemědělství, 

velkou hustotou sídel a relativně velkou vzdáleností od okresního města. V létě je zde poměrně 

rozsáhlá rekreace, především v rekreačních střediscích na území Oderských vrchů, dětských 
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táborech a pak také u několika vodních nádrží a koupacích plochách. Oblast je označována jako 

místo se zvýšeným výskytem klíšťové encefalitidy
24

  

3.3 Zřízení a financování KHS 

Jak uvádí M. Barták v knize Ekonomika zdraví, na zdraví a zdravotnické služby existují 

dva různé úhly pohledu. První je založen na názoru, že zdraví je soukromým statkem a péče      

o něj, je záležitostí každého jedince a naopak druhý úhel pohledu vychází z  přesvědčení,         

že zdraví je jakási zvláštní hodnota vymykající se běžné klasifikaci statků a péče o zdraví je 

převážně záležitostí veřejného sektoru. Aplikace obou pohledů v praxi má pak rozdílný dopad 

na organizaci a financování péče o zdraví.  

Systém zdravotnictví a péče o zdraví se řadí do sektoru služeb. Jedním ze zdrojů financí 

do zdravotnictví – podle výše zmíněného druhého pohledu – jsou veřejné rozpočty. Jejich 

úlohou je financování specifických činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, 

mezi které patří i činnost hygienických stanic.
25

  KHS MSK je orgán ochrany veřejného zdraví 

ve správním obvodu Moravskoslezského kraje s územními pracovišti v obcích Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava a funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví 

ČR, které je současně jejím nadřízeným orgánem, a je tedy plně financována ze státního 

rozpočtu.  

Jak již bylo zmíněno, KHS MSK je organizační složka státu. Dle § 3 zákona č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, organizační 

složka není právnickou osobou a její jednání se v rámci její působnosti nebo výkonu předmětu 

činnosti podle zvláštních právních předpisů považuje za jednání státu.  Ke zřízení organizační 

složky je třeba předchozího souhlasu Ministerstva financí, zřizovatelem je pak použit majetek 

státu, se kterým je příslušný hospodařit a zřizovatel rozhoduje o zřízení opatřením, které je 

vždy v písemné formě a jehož součástí je zřizovací listina. Takto zřízená organizační složka 

vždy účetní jednotkou. 

                                                           
 

24
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje: WWW: http://www.khsova.cz/01_aktuality/hp.php. 

25
 BARTÁK, M. Ekonomika zdraví - sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví, str. 29, 45. 

http://www.khsova.cz/01_aktuality/hp.php
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 Pravidla financování organizačních složek upravují zvláštní právní předpisy. 

Hospodaření s určitým majetkem dle § 9 Zákona č. 219/2000 Sb., přísluší té organizační složce, 

která je účetní jednotkou a potřebuje jej k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své 

působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti a pokud není stanoveno jinak, příslušná 

organizační složka (dále jen „OS“) s majetkem rovněž nakládá. K plnění funkcí státu                 

a k výkonu stanovených činností musí být majetek využíván hospodárně a účelně a OS dbá na 

to, aby nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos             

z tohoto majetku, pečuje o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, 

i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. Chrání jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením 

nebo zneužitím. 
26

  

Pracovníci krajské hygienické stanice jsou odměňováni podle platných platových 

předpisů a patří do státní správy. Vedoucímu zaměstnanci organizační složky státu určuje plat 

nebo s ním sjednává smluvní plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak. V současné době je u KHS KMS zaměstnáno přibližně 233 

zaměstnanců, mimo pracovníků úklidu, a z toho 92 osob pracuje v Ostravě, 23 v Bruntále, 30 

ve Frýdku-Místku, 32 v Karviné, 28 v Novém Jičíně a 28 v Opavě. Na celkový počet 

zaměstnanců připadá 24 doktorů všeobecného lékařství (MUDr.), 8 doktorů veterinární 

medicíny (MVDr.) a 4 doktoři přírodních věd (RNDr.). V sídle KHS MSK v Ostravě je 

zaměstnáno 11 všeobecných lékařů a 3 veterinární lékaři. Dle její organizační struktury pracuje 

v pěti odborech celkem 195 pracovníků. Platy zaměstnanců KHS představují největší položku 

ve výdajích organizace. V tabulce č. 3 je uvedeno srovnání výdajů KHS MSK s ostatními KHS. 

Srovnání je provedeno v letech 2008 až 2010 a v průměrné hodnotě ze získaných údajů. 

 

 

 

 

                                                           
 

26
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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Tabulka č. 3: Roční výdaje na platy zaměstnanců KHS v ČR v Kč  

KHS 2008 2009 2010 

roční 

průměr v 

Kč 

počet 

obyvatel 

na 1 

obyvatele v 

Kč 

HS hl. m. Prahy 91 966 000 91 645 000 87 719 000 90 443 300 1 257 158 72 

Jihočeského k. 56 283 000 49 871 000 48 919 000 51 691 000 638 706 81 

Jihomoravského k. 88 346 000 89 127 000 87 283 000 88 252 000 1 154 654 76 

Karlovarského k. 22 986 000 23 982 000 23 540 000 23 502 670 307 444 77 

Kraje Vysočina 40 989 000 40 181 000 38 680 000 39 950 000 514 569 78 

Královéhradec. k. 46 915 000 43 500 000 42 143 000 44 186 000 554 803 80 

Libereckého k. 36 120 000 34 471 000 34 004 000 34 865 000 439 942 79 

Moravskoslez. k. 87 007 990 90 945 300 88 520 140 88 824 480 1 243 220 72 

Olomouckého k. 49 012 000 50 060 000 48 344 000 49 138 870 641 681 77 

Pardubického k. 36 609 000 38 114 490 37 551 660 37 425 050 517 164 72 

Plzeňského k. 49 064 100 44 028 000 42 312 000 45 134 700 572 045 79 

Středočeského k. 95 654 000 92 055 000 89 371 000 92 360 000 1 264 978 73 

Ústeckého k. 61 160 070 63 897 800 62 646 480 62 568 120 836 045 75 

Zlínského k. 41 980 790 43 846 000 42 034 000 42 620 260 590 361 72 

Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisorg/index.pl,  http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl a 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5F004059BC/$File/130211004.pdf , vlastní zpracování 25. 3. 2012.  

Moravskoslezský kraj patří, spolu se Středočeským krajem, Jihomoravským krajem        

a hlavním městem Prahou, mezi 4 největší jednotky, co do počtu obyvatel. Z tabulky vyplývá, 

že výdaje KHS na platy zaměstnanců v přepočtu na obyvatele větších celků jsou nižší,           

než výdaje na 1 obyvatele u KHS v krajích s nižším počtem obyvatel. Nejvyšší výdaje na 

obyvatele měla KHS Jihočeského kraje a to 81 Kč na osobu za rok, přičemž počet obyvatel 

v tomto kraji je téměř poloviční oproti MS kraji a přesto výdaje nejsou poloviční, jak by se dalo 

předpokládat.  Nejnižší hodnoty, 72 Kč na obyvatele za rok, pak dosáhly HS hlavního města 

Prahy, KHS MSK, a KHS Pardubického a Zlínského kraje. 
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3.4 Materiálně technické zabezpečení činnosti KHS MSK 

KHS MSK hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen na základě soupisu ze zřizovací 

listiny. Jedná se především o budovy a jejich kancelářské vybavení, kterých KHS MSK užívá 

celkem 7. V některých budovách se nacházejí vybavené laboratoře, které se po transformaci 

hygienických stanic v roce 2003 staly majetkem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (dále 

jen „ZÚ“) a KHS MSK jsou pouze poskytovány prostory na základě nájemní smlouvy a KHS 

naopak vynakládá výdaje na nákup služeb, které zdravotní ústav poskytuje. 

Majetek je veden v účetnictví a jeho inventarizace se provádí podle zvláštních právních 

předpisů. OS nemůže jako pronajímatel uzavřít smlouvu o poskytnutí věci za úplatu do užívání, 

spojenou se smlouvou o následném převodu vlastnictví této věci, a nemůže uzavřít smlouvu       

o prodeji podniku nebo jeho části (§ 24). Pokud OS dočasně nepotřebuje věc nebo její část       

k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu 

činnosti, lze ji přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě. Toto platí i v případě, že tak 

bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při zachování hlavního účelu,    

ke kterému OS slouží.
27

 Tuto možnost využila i KHS MSK v roce 2011, kdy nabídla                  

k pronajmutí prostory v budově územního pracoviště Karviná, ul. Těreškovové 2206, Karviná-

Mizerov. Výše nájemného je určováno dle příslušných cenových map a ceny v místě obvyklé. 

V současnosti se částečně daří pronajímat prostory v budovách v Novém Jičíně a Karviné. 

Nejhorší situace je v Bruntále, kde jsou pronajímány prostory jen Charitní ošetřovatelské 

službě a to pravděpodobně z cenových důvodů. Dále byl KHS MSK, v souladu s příslušným 

ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 

62/2001 Sb., ve stejném období nabídnut nepotřebný majetek jiným organizačním složkám 

státu. Konkrétně se jednalo o dva automobily. 

Hospodaření s peněžními prostředky a majetkem státu, se kterými jsou příslušné 

hospodařit vybrané krajské hygienické stanice, prověřuje Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen 

„NKÚ“). MZ z důvodu nízké pravděpodobnosti výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření  

                                                           
 

27
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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s veřejnými prostředky nahradilo u KHS ode dne 23. února 2005 funkce útvaru interního auditu 

výkonem veřejnosprávní kontroly. Dle informací z kontrolní akce NKÚ č. 11/01 u KHS 

Moravskoslezského kraje neprovedlo MZ od roku 2003 žádnou následnou veřejnosprávní 

kontrolu.  

Kontrolní akce NKÚ, kdy kontrolovaným obdobím byly roky 2009 a 2010, byla 

zaměřena na hospodaření s peněžními prostředky souvisejícími s výkonem státní správy            

v ochraně veřejného zdraví, který vykonávají KHS na základě zákona o ochraně veřejného 

zdraví, dále na prověření postupů KHS při inventarizacích dlouhodobého hmotného majetku 

(dále také „DHM“), na nabývání DHM a nakládání s ním, na využívání cizího DHM, opravy     

a udržování DHM, účtování o DHM a existenci a fungování vnitřního kontrolního systému. Při 

kontrole bylo zjištěno, že některé KHS nevedly v roce 2009 a 2010 správné nebo úplné 

účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb.  a sledovaná KHS MSK 

nezaúčtovala v kontrolovaném období pohledávky ve výši 526 000 Kč z pokut uložených        

ve správním řízení. Peněžní prostředky vybrané na základě uložených blokových pokut 

odváděly KHS zpravidla v měsíčních intervalech na účty, případně do pokladny celních úřadů. 

Účetnictví některých KHS nebylo úplné ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona o účetnictví, 

neboť neúčtovaly o příjmu hotovosti z pokut uložených v blokovém řízení a o závazcích vůči 

celnímu úřadu.  

Dále bylo zjištěno, že KHS MSK nepostupovala v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 

rozpočtových pravidel tím, že plně nevyužívala k plnění svých úkolů dopravní prostředky,       

se kterými byla v kontrolovaném období příslušná hospodařit, a uzavřela dvě smlouvy na 

nájem cizích dopravních prostředků, přestože měla k dispozici vlastní dopravní prostředky,       

a tedy neplnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a nehospodárně tak vynaložila 

částku 375 796,30 Kč. V oblasti vnitřního kontrolního systému NKÚ zjistil pochybení,         

kdy KHS Moravskoslezského kraje nepostupovala v souladu s ustanovením § 26 zákona           

o finanční kontrole tím, že v kontrolovaném období sloučila funkci příkazce operace a funkci 
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správce rozpočtu. Příkazce operace tak v letech 2009 a 2010 v rozporu se zákonem schválil       

z titulu funkce správce rozpočtu 40 faktur v celkové výši 12 282 364  Kč. 
28

 

3.5 Informační systém KHS 

Jako instituce veřejné správy i KHS MSK rovněž pracuje s informacemi, které sbírá, 

zpracovává a poté činí dostupnými. Dle § 4 a § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje KHS informace na své úřední 

desce a obyvatelům přináší také aktuální informace o ochraně veřejného zdraví na webových 

stránkách, kde jsou rovněž dostupné roční zprávy o činnosti KHS – ročenky – v elektronické 

podobě.  Mimo to zde lze nalézt spoustu zajímavých informací pro širokou i odbornou 

veřejnost, informace z epidemiologie, seznam uskutečněných přednášek nebo informace 

poskytnuté tisku ke zveřejnění včetně archivních položek. KHS MSK ve spolupráci s dalšími 

organizacemi vydává také tiskoviny, informační letáky a brožury a organizuje semináře             

a konference. 

Mimořádná opatření dle § 85 zákona č. 258/2000 Sb., lze stanovit právními předpisy       

a tyto se pak nazývají nařízení KHS. Nařízení KHS musí být vyhlášeno a to vyvěšením na 

úřední desce KHS po dobu nejméně 15 dnů. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti 

nařízení KHS. Pro ukázku je v příloze č. 4 uvedeno nařízení KHS MKS č. 1/2012.
29

 

                                                           
 

28
 Informace z kontrolní akce NKÚ č.11/01: WWW: http://www.nku.cz/assets/media/informace-11-01.pdf. 

29
 Příloha č. 4: Nařízení č.1/2012 KHS MSK se sídlem v Ostravě. 

http://www.nku.cz/assets/media/informace-11-01.pdf
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4 Činnost KHS MSK a její ekonomické zabezpečení 

4.1 Kontrolní činnost  

Jeden významný římský řečník, politik a filozof kdysi řekl:“ Salus populi est suprema 

lex. Zdraví lidu je nejvyšším zákonem.“ (Marcus Tullius Cicero, 106-43 př. n. l.). Aby tvorba 

zákonů na ochranu zdraví lidu nepozbyla svého smyslu, je zapotřebí nepodjatá kontrola nad 

jejich dodržováním. Tuto funkci zastává především KHS ve spolupráci se zdravotními ústavy.  

KHS provádí, při plnění úkolů, pro které byla zřízena, kontrolu kvality pitných              

a rekreačních vod, kontrolu v předškolních a školských zařízeních, v dětských zotavovacích 

zařízeních, ve stravovacích službách a v činnostech epidemiologicky závadných jako např. 

kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, tetovací salóny. Kontrola je prováděna také ve 

zdravotnických zařízeních, v oblasti pracovního prostředí a epidemiologie infekčních 

onemocnění. Potřebné analýzy a měření zabezpečuje partnerský zdravotní ústav.  V koupacích 

oblastech vyhlášených v Moravskoslezském kraji provádí KHS MSK monitorování jakosti 

vody pravidelně v maximálně čtrnáctidenních intervalech. Koupací oblast nemá vlastního 

provozovatele, jakost vody není uměle upravována a v průběhu sezóny se mění v závislosti na 

klimatických podmínkách a případných lokálních zdrojích znečištění v jejich povodí. Kontrola 

je v letních měsících prováděna právě KHS. Výsledky jsou každoročně Českou republikou 

reportovány do EU. V roce 2010 bylo v MSK 24 koupacích oblastí dozorovaných oblastí na 

náklady státu a bylo provedeno 213 kontrol spojených s odběrem vzorků. 

Při samotném průběhu kontroly se zaměstnanci prokazují služebním průkazem,        

jehož vzor upravuje prováděcí právní předpis. Do obydlí fyzických osob mohou pracovníci 

KHS vstupovat pouze v mimořádných případech, například ke zjištění ohniska nákazy, pokud 

hrozí šíření nákazy nebo zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, apod. a fyzické 

osoby jsou povinny vstup umožnit. Povinností každého kontrolního pracovníka je zjistit při 

kontrole skutečný stav věci. Tato zjištění pracovníci prokazují doklady. Kontrola nemusí být 

předem ohlášená, ale kontrolní pracovníci jsou povinni kontrolované osobě oznámit zahájení 

kontroly. Z hlediska typu kontroly se jedná o plánované kontroly, neplánované kontroly,      

kam spadají opakované kontroly prováděné s cílem ověření plnění nařízených opatření,         

dále podněty spotřebitelů, kontroly konané na základě podezření na výskyt nebo s výskytem 
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onemocnění z potravin a kontroly prováděné na základě oznámení ze systému RASFF (Systém 

rychlého varování pro potraviny a krmiva), v rámci plnění regionálních úkolů a cílených 

kontrolních akcí vyhlašovaných hlavním hygienikem ČR.   

Z výkonu státního zdravotního dozoru je pracovníky KHS pořizován protokol                

o kontrolním zjištění obsahující popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení 

ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. V protokole je uvedeno označení 

kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků zúčastněných na kontrole, označení kontrolované 

osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění a označení dokladů 

a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisuje oprávněná osoba, 

to je osoba, která mám oprávnění k tomuto výkonu a dále všechny osoby, které se kontroly 

zúčastnily, a stejnopis je předán kontrolovaným osobám. Odmítnutí podpisu, důvody odmítnutí 

a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu o kontrolním zjištění zaznamenávají.          

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky,            

a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu 

delší.
30

 U protokolu KHS je lhůta stanovena zákonem č. 258/2000 Sb., a to na 3dny.  

 KHS MSK za nesplnění nebo porušení povinností v ochraně veřejného zdraví 

stanovených právními předpisy ukládá sankce ve správním řízení, kde se postupuje dle 

správního řádu, a v přestupkovém řízení, kdy se může jednat o přestupek a jednotlivci je 

uložena bloková pokuta. V případě správního deliktu může být organizaci udělena sankce         

i ve správním řízení na místě. K tomuto účelu slouží předtištěné formuláře – protokol                

a rozhodnutí. Minimální výše sankce není určena, ale z ekonomického důvodu je nutno počítat 

s výší nákladů na její výběr, které u jedné uložené sankce činí v průměru kolem 180 Kč.          

Jen za převod hotovosti platí KHS MSK bance cca 100 Kč. Pokuty jsou inkasovány ihned 

v hotovosti nebo častěji převodem na účet KHS MSK. Pohledávky, které nejsou uhrazeny ve 

lhůtě splatnosti, jsou pak vymáhány celním úřadem. Před předáním k vymáhání je povinný 

zpravidla ještě upozorněn písemnou výzvou, přestože to není povinností KHS MSK.  Vybrané 

finance jsou pak do 10 - ti dnů odváděny do státního rozpočtu.  

                                                           
 

30
  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 
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V rámci výkonu státního zdravotního dozoru bylo v roce 2010 provedeno celkem 

25 874 kontrol a šetření a bylo vydáno 5 993 rozhodnutí k zajištění ochrany zdraví. Za zjištěné 

nedostatky KHS MSK uložila finanční sankce v celkové výši 5 151 800 Kč.
31

 Přehled 

celkových výší uložených sankcí v minulosti znázorňuje graf č. 1.  

Graf č. 1: Výše celkových sankcí uložených KHS MSK v letech 2005-2010

 

Zdroj: http://www.khsova.cz/01_o_nas/vyrocni_zpravy.php, vlastní zpracování 19. 3. 2012. 

Z grafu je patrné, že výše ukládaných sankcí měla do roku 2008 vzrůstající charakter      

a poté se stále pohybovala okolo pěti miliónů korun. Počet uskutečněných kontrol a vydaných 

rozhodnutí v roce 2010 přepočtených na 1 zaměstnance výše zmíněných 5 - ti odborů KHS činí 

asi 133 kontrol a 30 rozhodnutí na osobu za rok. To tedy znamená cca 1 kontrola za 2 dny        

a zhruba každých 8 dní jedno vydané rozhodnutí na jednoho zaměstnance.  

Další činnost, kterou KHS vykonává ve spolupráci se stavebními úřady, hasičským 

záchranným sborem a dalšími dotčenými orgány státní správy, je státní zdravotní dozor na 

úseku prevence, dříve označován jako preventivní dozor. Tento se realizuje posuzováním 

územně plánované dokumentace, projektů staveb, nových výrobních technologií, nových 

výrobků, výstavby, zřizování nových vodních děl, povolení zkušebního provozu nových nebo 

rekonstruovaných provozoven, atd. KHS pak vydává své vyjádření ve formě písemného 

stanoviska. V roce 2010 KHS MSK v součinnosti s jinými orgány státní správy vydala 7630 

odborných stanovisek k územním řízením, k projektovým dokumentacím staveb, ke změně 

                                                           
 

31
 Ročenka 2010 KHS MSK: WWW: http://www.khsova.cz/01_o_nas/files/rocenka_2010.pdf.  
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v užívání staveb a ke kolaudacím. Přehled kontrol a vydaných stanovisek je uveden v grafu č. 

2. 

Z grafu je na první pohled vidět klesající charakter počtu uskutečněných kontrol. 

Zatímco v  roce 2004 jich proběhlo 37 689, v roce 2010 to bylo již „jen“ 25 874 kontrol. 

Kontroly nebývají plánované, mohou probíhat na základě podnětu od obyvatel a není tudíž 

možno přesněji určit důvod jejich poklesu.  

Graf č. 2: Přehled provedených kontrol a vydaných odborných stanovisek KHS  

       MSK v letech 2004 -2010 

 

Zdroj: http://www.khsova.cz/01_o_nas/vyrocni_zpravy.php, vlastní zpracování 29. 3. 2012. 

4.2 Ekonomické zabezpečení fungování KHS MSK 

Organizační složky státu jsou charakterizovány jako veřejné (státní) neziskové 

organizace, jejíž činnost je financována z výdajů státního rozpočtu ČR. KHS MSK hospodaří 

podle rozpočtu, vytváří rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb.  Tvorba rozpočtu 

KHS MSK prochází několika fázemi.  

Přibližně půl roku před daným rozpočtovým obdobím obdrží KHS MSK pokyny od 

svého zřizovatele (MZ) k tomu, aby si nastavila svůj rozpočet v základních třídách, 

seskupeních a podseskupeních položek, eventuálně se navrhuje výše příjmů. U orgánů ochrany 

veřejného zdraví je složitější výši příjmů stanovit, neboť předem plánovat výši uložených 

sankcí by bylo nežádoucí a také neetické. V pokynech je rovněž uvedeno,                           

v jaké pravděpodobné výši finančních prostředků se může rozpočet pohybovat. Jedná se            
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o prostředky na mzdy a na provoz. Výše financí vychází především z historických dat a také      

z ekonomického vývoje v ČR (např. zvyšování DPH). Po reorganizaci od roku 2003 probíhalo 

nastavování rozpočtu KHS, kdy ze začátku nebyly známy odpovídající výdaje a příjmy a tedy 

nebylo možno do jisté míry určit efektivní hospodaření KHS. Výdaje na základní položky jako 

jsou mzdy, energie, platby, se v průběhu času stabilizovaly postupným nastavováním 

úsporných opatření a byla zjištěna minimální potřebná částka. Tento tzv. „nástřel“ rozpočtu je 

několikrát upravován. 

Ve finální podobě je rozpočet KHS MSK předkládán zřizovateli. Ministerstvo 

zdravotnictví rozpočet schválí a v něm také závazné ukazatele, které se nemohou překročit. 

KHS MSK by měla schválený rozpočet obdržet 1. ledna daného rozpočtového období, avšak 

v praxi je velmi časté, že na začátku roku se hospodaří s rozpočtovým provizoriem a řádný 

rozpočet je KHS MSK znám mnohdy až v průběhu března.  

Ušetřené finance jsou vykazovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů a jsou 

odváděny Ministerstvu zdravotnictví. O tyto prostředky je pak možno požádat a po schválení 

žádosti dochází k jejich uvolnění pro potřeby KHS. Prozatím bylo žádostem KHS MSK vždy 

vyhověno. O výši ušetřených financí je možno překročit celkový objem provozních prostředků 

aniž by došlo k překročení rozpočtu. 

Prostředky ze státního rozpočtu jsou pro KHS MSK uvolňovány v měsíčních limitech, 

tedy každý měsíc je poskytována 1/12 prostředků ze schváleného rozpočtu. Hodnocení plnění 

rozpočtu se provádí pomocí uzávěrek, dílčí uzávěrky probíhají čtvrtletně a na konci 

rozpočtového období je prováděna roční uzávěrka. Graf č. 3 ukazuje strukturu běžných výdajů 

dle seskupení položek KHS MSK za rok 2010 v %.  
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Graf č. 3: Struktura běžných výdajů KHS MSK za rok 2010 v %

 

      Zdroj: ÚFIS: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl, vlastní zpracování 3. 4. 2012. 

Nejvyšší položkou jsou výdaje na platy a v daleko menším měřítku pak výdaje na 

provoz. V posledních letech byla KHS MSK nucena, dle nařízení vlády, razantně snižovat své 

výdaje. V období 4 až 5 - ti let se postupně snižovaly výdaje na provoz cca o 10 mil. Kč. 

Jedním z úsporných opatření byla výměna oken v budově KHS MSK v Ostravě a také došlo 

k limitování kancelářských potřeb na oddělení. K nutnému snížení došlo i u výdajů na platy. 

Zde je otázkou pohledu, jak k tomuto problému přistupovat.  Je žádoucí zachovat průměrnou 

výši platu v organizaci a snížit tak počet zaměstnanců nebo udržovat stávající pracovníky,      

ale za cenu snížení mezd? V tomto případě záleží skutečně na vedoucích pracovnících,              

jakým směrem se budou ubírat a jak efektivně chtějí organizaci řídit. V KHS MSK bylo 

postupováno podle prvního pohledu a došlo k propuštění cca 50 - ti pracovníků převážně z řad 

řidičů, ekonomických pracovníků a pracovníků úklidu.  

4.3 Příjmy z vlastní činnosti 

Hlavními příjmy KHS MSK jsou sankční platby přijaté od jiných subjektů. Mezi další 

příjmy pak patří příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady (např. náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, příjmy náhrad 

nákladů správního řízení, které účastník správního řízení platí paušální částkou správnímu 

orgánu za to, že správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, i vratky přeplatků 

Běžné výdaje 

Výdaje na platy, ost.platby za

prov. práci a pojistné

Neinvestiční nákupy a

související výdaje

Neinvestiční transfery a některé

další platby rozpočtům

Neinvestiční transfery

obyvatelstvu

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl
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záloh zejména za odběr elektřiny, vody, plynu apod., které se plně vztahují k minulým 

rozpočtovým rokům.) a převody z fondů. Struktura příjmů za rok 2010 je graficky znázorněna 

grafem č. 4. 

Graf č. 4: Struktura příjmů KHS MSK podle seskupení položek za rok 2010 v %  

 

Zdroj: ÚFIS: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl, vlastní zpracování 3. 4. 2012. 

Celkové příjmy dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a 

státních fondů za období 12/2010 KHS činily 5 591 000 Kč. Příjmy dle vybraných položek 

činily 70 300 Kč za poskytování služeb a výrobků, 232 300 Kč za pronájem ostatních 

nemovitostí a jejich částí a 3 224 300 Kč za přijaté sankční platby. 
32

  

4.4 Komparace finanční situace a činnosti KHS MSK s ostatními KHS 

v ČR 

KHS MSK z celorepublikového pohledu je, dle počtu obyvatel v kraji, třetí největší        

a nachází se na střední hodnotě územní rozlohy kraje v porovnání s ostatními kraji ČR. Při 

porovnávání kontrolní činnosti jednotlivých KHS se vyskytly potíže ve zpracování dat, neboť 

každá KHS má jinou formu prezentování své činnosti a jejich informace tak nejsou jednotné. 

                                                           
 

32
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a státních fondů  za období 12/2010, ÚFIS: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl  

Celkové příjmy 

Příjmy z vlastní činnosti a

odvody přebytků organizací

s přímým vztahem

Přijaté sankční platby a

vratky transferů

Příjmy z prodeje

nekapitálového majetku a

ostatní nedaňové příjmy

Neinvestiční přijaté dotace

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl
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Ministerstvem zdravotnictví, jako zřizovatelem, nebylo určeno shodné prezentování a dochází 

k nejednotnosti KHS a obtížné dostupnosti informací. Ne vždy je možno informace získat 

uceleně a souhrnně za všechny odbory a proto porovnání v tomto směru není uvedeno. 

Srovnávání je provedeno v rámci financování sledovaných organizací a to z hlediska příjmů      

a výdajů.  

Celkové výdaje se dělí na výdaje běžné (provozní) a výdaje kapitálové (investiční). 

Výdaje zahrnují dle druhového třídění rozpočtové skladby výdaje na platy, ostatní platby za 

provedenou práci a pojistné, neinvestiční nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery 

veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a neinvestiční transfery 

obyvatelstvu. Nejvyšší položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců v  pracovním poměru,      

dále pak povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti     

a výdaje na nákup ostatních služeb (např. příspěvek na stravování zaměstnanců, nákup 

stravenek, výdaje podle smluv mezi organizací a dodavateli, podle kterých organizace platí 

pravidelné paušální částky za dodávky prováděné jen v případě potřeby a tedy platí spíše za 

jistotu, že dodávky budou v případě potřeby provedeny, například že kdykoli se poškodí určitá 

věc, dodavatel ji opraví, atd.).
33

  

Údaje celkových běžných a kapitálových výdajů všech KHS v České republice za rok 

2010 jsou uvedeny v tabulce č. 5 a jsou doplněny o vlastní výpočty v rámci srovnání. Za rok 

2010 měla nejvyšší běžné výdaje právě KHS MSK a to 150 308,08 tis. Kč. Nejnižších běžných 

výdajů v roce 2010 dosáhla KHS Karlovarského kraje částkou 41 236,89 tis. Kč. Ve srovnání 

s KHS MSK činí tyto výdaje přibližně 36%. Výdaje KHS na jednoho obyvatele se pohybují 

v rozmezí 0,12 až 0,14 tis. Kč a je tak možno říci, že v tomto porovnání jsou prostředky 

vynakládány stejnou měrou.  

 

 

 

                                                           
 

33
 Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb.: WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vyhlasky_32273.html. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vyhlasky_32273.html


39 
 
 

Tabulka č. 5: Celkové výdaje jednotlivých KHS za rok 2010 v tis. Kč 

KHS 

rozloha 

spravované

ho území v 

km² 

počet 

obyvatel v 

daném kraji 

VÝDAJE CELKEM v tis. Kč 

Běžné 

výdaje 

na 1 

obyv. 

v tis. Kč 

Běžné 

výdaje 

na 1 

km² 
v tis. Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
KAPIT. 

VÝDAJE 

HS 

HMP 
496  

1 257 158 144 233,63 388,29 
0,12 290,79 

JČK 10 056 638 706 84 842,18  -  0,13 8,44 

JMK 7 196  1 154 654 142 090,74 560 0,12 19,75 

KK 3 314 307 444 41 236,89 325,14 0,13 12,44 

KV 6 925 514 569 65 670,73 535,8 0,13 9,48 

KHK 4 758 554 803 72 964,70 1388,58 0,13 15,34 

LK 3 163 439 942 60 383,66 530 0,14 19,09 

MSK 5 535 1 243 220 150 308,08 983,92 0,12 27,16 

OK 5 159 641 681 81 325,48 560 0,13 15,76 

PK 4 519 517 164 61 126,53 499,61 0,12 13,53 

PLK 7 561 572 045 74 690,16 847,89 0,13 9,88 

SČK 11 016 1 264 978 149 572, 56 936,94 0,12 13,58 

ÚK 5 335 836 045 108 571,43 552,8 0,13 20,35 

ZK 3 964 590 361 70 154,35 1 519,90 0,12 17,70 

Celkem 78 997 10 532 770 1 307 171,12 6619,23 0,12 16,55 
Zdroj: ÚFIS: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl, vlastní zpracování 3. 4. 2012. 

 

V hodnotě na 1 km² jsou již výkyvy patrnější. U HS města Prahy je nejvyšší výdaj 

290,79 tis. Kč/km² dán intenzitou zástavby na malé rozloze. Výdaje pod 10 tis. Kč/km² KHS 

Jihočeského kraje, Karlovarského kraje a Plzeňského kraje mohou potvrzovat platnost 

obecných ekonomických zákonů o úsporách z rozsahu oproti celkové hodnotě 16,55 tis. 

Kč/km². V Libereckém kraji, který je nejmenším krajem co do rozlohy byly výdaje KHS na 

obyvatele nejvyšší 0,14 tis. Kč a i na 1 km² překonaly celkovou částku a to o 2,54 tis. Kč. 

Při srovnání běžných výdajů v časovém hledisku je patrné, že docházelo ke značným 

výkyvům ve výdajové stránce a to u všech KHS. Po roce 2008, kdy došlo k určitému 

sjednocení KHS z pohledu organizační struktury, je vidět snahu o zefektivnění hospodaření 

KHS snížením výdajů. Bližší přehled časového srovnání je zpracován v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6: Celkové běžné výdaje KHS v ČR v letech 2005, 2008, 2010 v tis. Kč 

KHS 2005 2008 2010 Index růstu 

HS hl. m. Prahy 155 653,16 159 439,00 144 233,63 0,93 

Jihočeského k. 95 556,92 99 428,54 84 842,18 0,89 

Jihomoravského k. 137 300,80 154 320,10 142 090,74 1,04 

Karlovarského k. 37 087,09 43 621,50 41 236,89 1,11 

Kraje Vysočina 61 721,47 72 787,49 65 670,73 1,06 

Královéhradec. k. 77 505,88 85 955,42 72 964,70 0,94 

Libereckého k. 58 617,01 66 254,79 60 383,66 1,03 

Moravskoslez. k. 135 406,53 158 975,68 150 308,08 1,11 

Olomouckého k. 76 621,63 87 740,76 81 325,48 1,06 

Pardubického k. 52 754,90 64 376,68 61 126,53 1,16 

Plzeňského k. 83 331,99 90 136,09 74 690,16 0,90 

Středočeského k. 154 167,43 168 985,78 149 572, 56 0,97 

Ústeckého k. 105 328,91 111 540,10 108 571,43 1,03 

Zlínského k. 60 543,57 75 315,57 70 154,35 1,16 

Celkem 1 291 597,29 1 438 877,50 1 157 598,56 0,90 

Zdroj: ARIS: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisorg/index.pl,  

ÚFIS: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl, vlastní zpracování 3. 4. 2012. 

Jak z dostupných dat vyplývá, index růstu běžných výdajů v uvedeném období byl 

nejvyšší u KHS Pardubického a Zlínského kraje a to 1,16. U pěti sledovaných organizací index 

růstu nedosáhl hodnoty 1, a tedy u výdajů v roce 2010 došlo ke snížení oproti roku 2005. 

Celkový index růstu přitom také nedosahuje hodnoty 1, což znamená, že v  roce 2010 byly 

celkové běžné výdaje nižší než v roce 2005 a tento trend snižování výdajů dle získaných 

informací stále pokračuje. Pravděpodobně je to dáno i rostoucím schodkem státního rozpočtu     

a tedy stále omezenějšími finančními zdroji a snahou hledat úsporná opatření.  

V případě příjmové stránky jsou rozdíly nejmarkantnější. Celkové příjmy jsou 

zpracovány v tabulce č. 7. Příjmy se ve výkazech za jednotlivé roky velmi liší.  

 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisorg/index.pl
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl
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Tabulka č. 7: Srovnání celkových příjmů KHS v ČR v letech 2005, 2008, 2010 v tis. Kč  

KHS 2005 2008 2010 Index růstu 

HS hl. m. Prahy 8 691,07 1 274,61 2 561,13 0,30 

Jihočeského k. 1 889,68 1 153,70 1 257,16 0,67 

Jihomoravského k. 514,19 1 841,58 2 046,37 3,98 

Karlovarského k. 194,89 771,00 1 283,84 6,59 

Kraje Vysočina 187,72 254,6 1 206,03 6,43 

Královéhradec. k. 241,88 437,71 1 273,49 5,26 

Libereckého k. 445,76 795,34 1 350,17 3,03 

Moravskoslez. k. 1 205,13 3 433,71 5 591,00 4,64 

Olomouckého k. 278,47 1 079,31 1 437,05 5,16 

Pardubického k. 886,28 792,81 1 170,56 1,32 

Plzeňského k. 135,77 141,03 476,92 3,51 

Středočeského k. 1 029,25 2 644,48 3 769,88 3,66 

Ústeckého k. 1 497,12 1 199,38 970,41 0,65 

Zlínského k. 541,72 913,96 1 375,79 2,54 

Celkem 17 738,93 16 733,22 25 769,8 1,45 
Zdroj: ÚFIS: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl, vlastní zpracování 3. 4. 2012.  

Rozdílnost v příjmech je na první pohled zřejmá. Zatímco u většiny KHS v  roce 2005 

byly příjmy nižší než v roce 2010, HS hl. města Prahy naopak dosáhla nejvyšších příjmů v roce 

2005. U KHS MSK postupně dochází k navyšování příjmů na úroveň 5 591 000 Kč, což je 

nejvíce za rok 2010. Ve výkazech příjmů do roku 2008 včetně není položka 2212 respektive 

2210 - příjmy za přijaté sankční platby. Dle indexu růstu celkových příjmů KHS MSK vzrostly 

příjmy od roku 2005 o téměř pětinásobek, zatímco nejvyšší pokles celkových příjmů 

zaznamenala HS hl. města Prahy a to jen na třetinovou výši oproti roku 2005. V časovém 

horizontu je patrné celkové zvyšování příjmů KHS.  

Sjednocení a jistou transparentnost hospodaření veřejné správy a potažmo i KHS a může 

přinést také zavedení Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále jen „IISSP“), 

který nyní je ve fázi implementace.  Základním cílem budování Státní pokladny je zabezpečení 

kvalitních, včasných a jednotných informací nezbytných pro správné a objektivní řízení 

státních financí. Ministerstvo financí si klade za cíl implementovat Integrovaný informační 

systém Státní pokladny, a tím získat účinný, transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj 
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pro řízení veřejných financí.  Zde by měl být dostupný konkrétní náhled u každé organizace 

státní správy na její finanční účty z důvodů lepší disponibility s jejími prostředky pro jednotlivá 

ministerstva a také z důvodů komplexního přesného a včasného výkaznictví za celý veřejný 

sektor v souladu s mezinárodními standardy.
34 

 

 

  

                                                           
 

34
 Portál ministerstva financí: WWW: http://www.statnipokladna.cz/cs/IISSP.html#268. 

http://www.statnipokladna.cz/cs/IISSP.html#268


43 
 
 

5 Závěr  

Problematika z hlediska veřejného zdraví, jeho ochrany, kontroly, monitorování, 

podpory a prevence je velmi rozsáhlá a vyžaduje značné úsilí a spolupráci všech 

zainteresovaných organizací a složek. Smysluplnost činnosti KHS je v tom, že přináší užitek 

společnosti jako celku, ne jen jednotlivci a z veřejných financí je prioritně financováno to, co je 

pro společnost přínosné. 

Struktura fungování hygienických stanic byla budována, dotvářena a modernizována 

desítky let a je tedy zřejmé, že jejich náhlá transformace s sebou přinesla jisté problémy 

v oblasti majetkové i personální. Přesto se KHS MSK danému politickému rozhodnutí 

přizpůsobila a vypořádala se s touto situací bez větších ztrát. 

Z ekonomického hlediska KHS MSK hospodařila v roce 2010 s nejvyššími běžnými 

výdaji v rámci všech KHS v ČR. Bližší důvody pro výši běžných výdajů mi nebyly známy. 

V rámci snižování nákladů byla i v KHS MSK zavedena úsporná opatření (viz kapitola 4.2). 

V celkových příjmech za rok 2010 byla KHS MSK na prvním místě. 

Na vlastní kontrolní činnosti jsem neshledala potřebu cokoliv měnit a ztotožňuji se se 

způsobem, jakým tuto činnost KHS MSK vykonává. Z pohledu legislativy spatřuji jistou 

složitost v právním rámci, který kontrolu podněcuje a může vést až k faktické neúčinnosti 

kontroly. Právní rámec je natolik složitý, že jeho různá interpretace může výsledky kontroly 

znehodnotit. Problematika v oblastech, které se dotýkají veřejného zdraví a nespadají do 

kompetence KHS, je postupována příslušným organizacím (viz kapitola 2.5). Prostor pro 

zlepšení vidím v provázanosti společné komunikace a spolupráce.   

Při získávání informací pro praktickou část práce nebylo možné některá data získat 

uceleně a to z důvodu nejednotnosti prezentování činností jednotlivých KHS. Zde bych rovněž 

doporučila usilovat o jednotnost a přehlednost a vytvoření jednotného systému prezentace 

výsledků činnosti. Formu poskytování informací o souhrnných výsledcích činnosti KHS MSK 

hodnotím jako nadprůměrnou a domnívám se, že by mohla být jakousi předlohou pro vytvoření 

vzoru společného pro všechny KHS. 
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Vzhledem k cílům hygienické služby, jako je prevence a ochrana veřejného zdraví,        

je přínos pro ekonomiku státu neoddiskutovatelný. Při optimálním zdravotním stavu 

obyvatelstva není nutnost vynakládat značné prostředky na léčbu nemocí, vyplácení 

nemocenských dávek a náhrad následků nemocí z povolání a jsou rovněž optimalizovány 

zdroje veřejných financí.    
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Seznam zkratek 

ČR  Česká republika 

SR  Slovenská republika 

EU  Evropská unie  

HS  hygienická stanice 

KHS  krajská hygienická stanice 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

LF MU lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

PIS  Państwowa Inspekcja Sanitarna 

WSSE  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

PSSE  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

OHS  okresní hygienická stanice 

FOPH  Federální úřad pro veřejné zdraví 

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky 

NZIS  Národní zdravotnický informační systém 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

HP  hygiena práce 

HOK  hygiena obecná a komunální 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 

PHM  pohonné hmoty 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OS  organizační složka 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 
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DPH  daň z přidané hodnoty 

IISSP  Integrovaný informační systém státní pokladny 

HMP  hlavní město Praha 

JČK  Jihočeský kraj 

JMK  Jihomoravský kraj 

KK  Karlovarský kraj 

KV  kraj Vysočina 

KHK  Královéhradecký kraj 

LK  Liberecký kraj 

MSK  Moravskoslezský kraj 

OK  Olomoucký kraj 

PK  Pardubický kraj 

PLK  Plzeňský kraj 

SČK  Středočeský kraj 

ÚK  Ústecký kraj 

ZK  Zlínský kraj 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1:  Obrázek mapy České republiky – územní členění na kraje 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ vlastní zpracování 9. 3. 2012 

 

Příloha č. 2: Obrázek mapy Moravskoslezského kraje - územní členění na okresy  

 

Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okresy   

 

http://www.czso.cz/
http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okresy
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Příloha č. 3: Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů 

ochrany veřejného zdraví 

Zdroj: UZIS ČR dostupné z: http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2012. 

  

http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2012
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Příloha č. 4: Nařízení č.1/2012 KHS MSK se sídlem v Ostravě 

Zdroj: KHS MSK dostupné z: http://www.khsova.cz/01_uredni_deska/khsmsk_20120320.pdf  

http://www.khsova.cz/01_uredni_deska/khsmsk_20120320.pdf

