
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2015 

 Preventivní dozor (PHD) 

Výkon státní správy podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a 

zvláštních právních předpisů 

Závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření v PHD: 
dle zákona č. 100/2001 Sb. – SEA, EIA - 25   
dle zákona č. 76/2002 Sb. – o integrované prevenci - 1   
dle zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon –  1025 
dle § 4, § 6c, § 21, § 21a)  zákona č.258/2000 Sb. – 407                  
dle zákona č. 256/2001 Sb. – pohřebnictví – 6 
ostatní stanoviska a sdělení dle § 77 zákona - 564 

 

V procesu EIA  byly posuzovány lokality pro umístění staveb živočišné výroby,  

výrobních areálů a skladových hal (Deufol Cheb, Witte Access Technology-Areál Ostrov, 

Kalcinační  jednotka Vřesová, Průmyslový park Accolade Cheb, Sklad. hala Aš a Hala 

Bohatice)  návrhy na stanovení dobývacího prostoru ložiska lithiové rudy v H.Slavkově, 

kaolinu a bentonitu Božíčany, hnědého uhlí  v N.Vsi u Křižovatky.  

Předmětem posuzování vlivů koncepce (SEA) byl  např. 
- Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 
- Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 
- Program zlepšování kvality ovzduší Zóna  CZ04 – SEVEROZÁPAD. 

 
V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí bylo provedeno 398 
místních šetření a poskytnuto 641 konzultací.  Z celkového počtu 1 025 vydaných 
závazných stanovisek  a 407 rozhodnutí byl  ve 47 případech vznesen požadavek na 
přepracování či doplnění podkladů,  v 11 případech vysloven nesouhlas. Žádné ze 
stanovisek nebylo žadatelem napadeno.  
 
Z nejvýznamnějších schvalovaných akcí v preventivním dozoru lze uvést :  
Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  a  Vyhodnocení vlivů 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území;  
ÚŘ pro →  Apartmánový dům Magnum, Karlovy Vary, ul. Svahová 2038/28; Přístavba a 
stavební úpravy hotelu Kolonáda, k.ú. Karlovy Vary; Hala Deufol – Hradiště u Chebu, 
Průmyslový park;  
SŘ pro → St.hrad Bečov nad Teplou NKP-Pluhovské domy (nový návštěvnický okruh, 
společenské sály a hygien. zázemí pro návštěvníky);  Výjezdová základna ZZS v Ostrově; 
SPA Wellness–Hotel LUXURY, k.ú. Dvory (přístavba k hostinci Bavorský Dvůr);  Farma pro 
chov kuřic Toužim (výstavba farmy pro odchov kuřic o celkové kapacitě 400 000 ks);  KKN 
a.s.–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu;  SPA & Wellness hotelový komplex 
Metropole v Mariánských Lázních; Multifunkční dům – Dolní Nivy č.p.16;   
užívání stavby → KKN a.s. - Centralizace v nemocnici Karlovy Vary (odd. dětské, ORL a 
infekční);  Rekonstrukce městského koupaliště v Sokolově, Slovenská 1779 
 



V souvislosti s novelou §21a  zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, došlo k 
významnému nárůstu požadavků na schválení návrhů PŘ ubytovacích služeb (109 
rozhodnutí), jež přineslo nejen potřebu četných konzultací (89), ale též nezbytnost 
provedení místních šetření k ověření uváděných údajů (41);  v 17 případech bylo 
podání vráceno k doplnění.  
Bez konzultace s předkladatelem se však neobejdou ani návrhy PŘ služeb péče o tělo 
(239 rozhodnutí), koupališť (29 rozhodnutí ) či vodovodů a vodních zdrojů (17 
rozhodnutí). Úprava textu a případné doplňování u těchto podání přichází s poměrně 
velkou četností, přestože na stránkách KHS KK jsou dlouhodobě k dispozici návodné 
vzory přísl. PŘ.  
Vydáno bylo 11 Opatření s určením způsobu stanovení míst odběru vzorků pitné vody  
pro veřejné vodovody.  
 

 
 Státní zdravotní dozor (SZD)  

 
Státní zdravotní dozor vycházel z plánu kontrolní činnosti, který byl vytvořen podle 
příslušné metodiky MZ ČR pro rok 2015. Vedle plánovaných kontrol v oblasti 
předepsaných celorepublikových a navržených regionálních priorit byly provedeny 
kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku 
podaných podnětů a oznámení – v celkovém počtu 1078 kontrol za rok. 
 
Výkon dle § 84 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Dozor nad plněním povinností osob, stanovených k ochraně veřejného zdraví, v rozsahu 
působnosti oboru hygieny obecné a komunální. 
 
Pitná voda – vodovody a komerční studny 
SZD byl zaměřen na kontrolu dodržování povinností provozovatelů nad jakostí pitné 
vody dodávané vodovody pro veřejnou potřebu, s důrazem na plnění podmínek 
stanovených v provozních řádech, rozsah a četnost kontroly kvality pitné vody a 
předávání protokolů s výsledky rozborů v elektronické podobě. Aktuální stav jakosti 
pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod  byly 
pravidelně verifikovány v Informačním systému PiVo – vedeném v resortním 
zdravotnickém registru MZ ČR. K verifikaci jsou provozovateli vodovodů standardně 
předávány vzorky v počtu několika tisíc ročně. V rámci SZD bylo provedeno 129 
kontrol, odebráno a vyšetřeno 114 vzorků pitné vody. Určité nedostatky byly zjištěny u 
malých vodovodů – individuálních zdrojů zásobování. V 8 případech byly 
provozovatelům uloženy sankce. V 1 případě bylo vydáno opatření s nařízením 
okamžitého uzavření provozovny (Občerstvení Moser, Boží Dar - Neklid, v k.ú. 
Jáchymov), a to na dobu 2 následujících provozních dnů, z důvodu zjištění závady v 
jakosti vody, vyráběné z individuálního zdroje (stravovací provoz nelze provozovat bez 
tekoucí PV). 
 
Pokud nelze okamžitě splnit požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, umožňuje 
zákon udělení výjimky z hygienických předpisů na dobu nezbytně nutnou a přijetí 
nápravných opatření. Jednou z podmínek pro udělení výjimky je předložení 
autorizovaného hodnocení zdravotních rizik dle zák. č. 258/2000 Sb. : 
1.  Určení mírnějšího hygienického limitu se týkalo dusičnanů v pitné vodě, dodávané ze 
dvou vrtaných studní, zásobující obyvatele obce Pšov, v části Močidlec a Kobylé, na 



Karlovarsku, a to na maximální povolenou hodnotu 65 mg/l  na dobu 3 let. Nárůst 
dusičnanů byl zdůvodněn pomalým pohybem podzemní vody od místa bývalého polního 
hnojiště k jímacím objektům vodovodu, kdy po biodegradaci dusičnanů lze očekávat 
postupný pokles jejich hodnot.     
2. Z vlastního podnětu bylo provozovateli vodovodu - obci Kaceřov na Sokolovsku, 
uloženo rozšíření rozsahu krácených rozborů pitné vody o stanovení hliníku, manganu a 
beryllia. V návaznosti na v minulosti prokázáné překračování limitních hodnot 
zmíněných ukazatelů obec zajistila v průběhu let 2014 a 2015 úpravy prameniště a 
zvolila novou technologii úpravy vody. Stanoveným opatřením bude ověřena účinnost 
nápravy.    
3. Vzhledem k dlouhodobě vyhovujícím výsledkům chemických, fyzikálních, 
organoleptických a mikrobiologických ukazatelů pitné vody za dobu používání 
inhibitorů koroze (dávkování na úpravnách bylo zahájeno v letech 2000-2001) bylo 
největšímu provozovateli vodovodů v Karlovarském kraji, jímž je společnost Vodárny a 
kanalizace a.s. Karlovy Vary, vydáno  trvalé povolení k použití vodárenské  technologie 
dávkování fosfátů při úpravě pitné vody na ÚV Březová, Myslivny a Plavno.    
 
Koupaliště  
SZD byl zaměřen především na sledování jakosti rekreačních vod, dodržování četnosti 
provádění analýz koupací vody, vybavenost koupališť, úroveň úklidu venkovních ploch 
určených pro slunění, WC zařízení a převlékáren pro návštěvníky, způsob a četnost 
likvidace odpadu.  
V kraji jsou evidovány 4 přírodní koupaliště s provozovatelem (Rolava K.Vary, Michal 
Sokolov, Jesenice-Dřenice, Lido – Hamrníky u Mar.Lázní) – SZD proveden 2x za sezónu  a  
5 hojně navštěvovaných koupacích oblastí bez provozovatele (VN Jesenice  -u ATC 
Rybářská bašta a -u ATC Václav, VN Skalka, Velký rybník a VN Tatrovice); zde byl 
proveden pravidelný SZD včetně odběru vzorků vod ve 14-denních intervalech, 
v souladu s vyhlášeným monitorovacím kalendářem. Vzorky na laboratorní rozbor byly 
odebrány v průběhu koupací sezóny také v 6 koupacích lokalitách místního významu, 
kde se koupe větší počet lidí, což je Habartov – Kluč, Habartov – Boden, Svatava - 
Medard, Chodov – Bílá Voda, Nové Sedlo – rybník Velká Anna a Malá Anna.    
Celkem bylo vyšetřeno 43 vzorků vod přírodních koupališť.  
S účinností od 30.7.2015 bylo zakázáno používání povrchové vody v koupací oblasti  
Velký rybník, obec Hroznětín, okres Karlovy Vary ke koupání osob -  překročen byl III. 
stupeň počtu buněk sinic v 1 ml (270000), v ukazateli chlorofyl-a (249 μg/l), vodní květ 
sinic a ukazatel průhlednost.    
K mimořádné události spojené s opakovaným šetřením na místě v průběhu koupací 
sezóny patřil výskyt cerkáriové dermatitidy u návštěvníků Koupaliště Michal u 
Sokolova. Epidemie vznikla napadením koupajících se osob cerkariemi (larvální stadia 
motolic), které byly prokázány v tělech plžů, žijících ve vodě koupaliště.  
Aktuální stav na koupalištích a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně 
verifikovány v IS PiVo a následně zveřejňovány na webových stránkách KHS KK. 
 
Umělá koupaliště a sauny 
SZD nad  umělými koupališti a v saunách byl zaměřen na kvalitu vody v bazénech,  dále 
na kontrolu provozních řádů, dodržování schválených provozních řádů, kontrolu 
hygienických podmínek v zařízení a kontrolu provozních deníků. V 1 případě byla  pro 
zjištěné nedostatky udělena provozovateli bloková pokuta, 3x pokuta ve správním řízení. 



V kraji je registrováno 9 umělých koupališť sezónních, kde v letní sezóně proběhly 
kontroly v rámci SZD spojené s odběrem vzorku vody; s výsledky převážně vyhovujícími 
hygienickým požadavkům.  
Umělých koupališť trvalých bylo zkontrolováno 127, včetně 95 léčebných bazénů 
(bazény rehabilitační, koupelové, vířivky), v nestátních zdravotnických zařízeních 
lázeňských domů, hotelů  a sanatorií  a  bazénů ve školských zařízeních,  s odběrem vody 
ke kontrolnímu laboratornímu vyšetření (odebráno 561 vzorků); zkontrolovány byly 
také sauny v celkovém počtu 83.  
 
Ubytovací služby 
V oblasti ubytovacích služeb, které máme dozorově nastaveny jako krajskou prioritu, 
došlo neplánovaně od 2. čtvrtletí roku - v souvislosti s novelou §21a zákona č. 258/2000 
Sb., v platném znění - k naléhavosti kontrol ubytoven, poskytujících dlouhodobé 
ubytování.  V našem kraji se jednalo o 85 zařízení, z nichž v 60 případech bylo nutno 
provést SZD. Celkový počet kontrol v této oblasti činil 110, zahrnoval dále kempy, 
lázeňské domy a penziony.  
Ve 3 případech byla za neplnění povinností vyplývajících ze zákona udělena 
provozovatelům bloková pokuta. 
 
Provozovny péče o tělo 
Služby péče o tělo byly zkontrolovány v rozsahu 1/3 existujících provozoven – 
provedeno bylo 536 kontrol -  z toho  122 v kadeřnictví a holičství, 164 v prov. 
manikúry, modeláže nehtů a pedikúry, 103 v kosmetikách, 90 v prov. masáží,   11 
v tetovacích a obdobných prov.  a  46 v soláriích  -  v  1 563 existujících zařízeních 
služeb. Z kontrol v provozovnách služeb vyplynula zjištění spíše drobných provozních 
nedostatků, jako byl nedostatečný úklid a pochybení v nakládání s dezinfekčními 
prostředky.  
Ve 4 případech hrubších porušení povinností byla náprava zjednána v návaznosti na 
uložení blokové pokuty.  
  
                              

 Řešené podněty a oznámení 
 
Pracovnicemi odboru bylo v průběhu roku 2015 vyřizováno 57 podnětů a oznámení, z 
toho 25 podnětů bylo vyhodnoceno jako oprávněných. K převaze podaných podnětů a 
oznámení není KHS věcně příslušná, tudíž je (s vyrozuměním stěžovatele) postupuje 
orgánům kompetentním k jejich vyřízení, případně stěžovatele  odkazuje na možnost 
postupu cestou soukromoprávní ochrany dle Občanského zákoníků.  
 
Hluk   
Předmětem celkem 18 podání bylo obtěžování hlukem. V této oblasti bylo provedeno  
12 kontrol/místních šetření. Na základě kontrolních zjištění SZD  bylo rozhodnuto o 
měření hluku v chráněných prostorech. Realizováno bylo v 7 případech (zdroj hluku -
2x hudební produkce, 2x silniční doprava, 2x chladící zařízení restaurace, 1x kompresor 
výr.provozu). Za překročení hygienických limitů hluku byla v 1 případě uložena sankce. 
 

 
 
 



Ostatní 
Poměrně velký počet podnětů (15) se týkal nespokojenosti s kvalitou ubytování  a 
souvisejících služeb v hotelech. Dále se jednalo o podněty na špatnou kvalitu vody ve 
veřejném bazénu(2), kvalitu pitné vody(3), znečištění životního prostředí (černá 
skládka, komunální odpad, splašky, stavební činnost), obtěžující pachy z provozovny 
služeb péče o tělo, plíseň v bytě, vliv neionizujícího záření, špatné podmínky ve věznici. 
V převaze byly řešeny ve spolupráci s jinými správními orgány (úřady obcí, ČOI), event. 
pro věcnou nepříslušnost postoupeny jim k vyřízení (odbor životního prostředí, 
stavební úřad, místně příslušný obecní úřad). 

    
 -------------------------------------------------------                            
 

 Náklady na laboratorní rozbory a měření, objednaná odborem HOK a provedená 
Centrem hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem 
(Pracoviště č.P11 Karlovy Vary) v souvislosti s výkonem SZD, činily v roce 2015 
celkem 793 000,- Kč. 

 

 Rozhodnutí o pokutách  
Za  nesplnění  nebo  porušení  povinností  podle  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně    

      veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném  znění, bylo v  
      oblasti působnosti oboru HOK uloženo 11 pokut  ve správním řízení dle § 92 odst.1  
      zákona  v celkové výši 85 500,- Kč  

a 
      9 pokut v přestupkovém  řízení  podle § 29 zákon č. 200/1990 Sb., v platném znění,   
      v celkové výši 13 500,- Kč.    
 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 7.3.2016 

Zpracovala : MUDr. Kateřina Jáglová , ředitelka odboru HOK                    


