
Text dotčeného ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 82 

Krajské hygienické stanice 

 

(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha 

č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu 

Ministerstva zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice 

jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního 

města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské 

hygienické stanice je ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice 

se řídí zákonem o státní službě. Krajské hygienické stanice jsou účetními jednotkami. 

(2) Krajské hygienické stanici náleží 

a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně 

a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné 

Ministerstvo zdravotnictví, 

b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností 

stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními 

právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe 

a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických 

faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické 

a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, 

a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto 

právních předpisů, 

c) rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací, 

d) stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d), 

e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho 

pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po 

delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků 

se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem33a), 

f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby 

mimo pracovněprávní vztahy84) způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu 

faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis, 

g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí 

z povolání45) nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání, 

h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise, 

i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77, 

j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného 

zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, 

k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona, 
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l) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich 

ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení 

šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů 

zdravotních služeb a kontrolovat ji, 

m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná 

opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti 

podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo 

zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. 

Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením 

Ministerstva zdravotnictví, 

n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, 

a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah 

a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto 

faktorem z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, 

o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit 

pracovnělékařské služby a povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět 

pracovnělékařské prohlídky uložené zvláštním právním předpisem61) 

p) stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1, 

q) nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr 

a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti 

podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, 

a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů 

upraví prováděcí právní předpis, 

r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a, 

s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu 

a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět u poskytovatele 

poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí 

spojených se zdravotní péčí, 

t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění 

zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu 

obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat 

a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně 

prevence nemocí a zdravotních rizik, 

u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní 

politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke 

zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat 

vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za 

5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů 

ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů 

a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu, 

v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci 

s krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který 
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stanoví opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro 

obyvatelstvo kraje, 

w) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely 

nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii 

nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a i) a ukončení karantény nebo 

mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných opatření, a to na 

základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají, 

x) provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách67) v provozovnách stravovacích 

služeb, 

z) podílet se na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, uskutečňovaném v souladu se 

zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, spolupracovat 

s vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti vzdělávání Všeobecné 

lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory101). 

(3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu infekčních 

onemocnění a o výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které 

poškodily nebo mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze 

ojediněle, informovat okamžitě Ministerstvo zdravotnictví. Krajská hygienická stanice 

neprodleně informuje kraj, obec, městskou část nebo městský obvod územně členěného 

statutárního města nebo městskou část hlavního města Prahy o hromadném výskytu 

infekčního onemocnění na jejich území a o jeho rozsahu vyjádřeném počtem 

nakažených osob a průběžně informuje rovněž o změnách tohoto rozsahu; obdobně 

krajská hygienická stanice informuje o počtu osob, které jsou povinny se podrobit 

izolaci nebo karanténním opatřením dle § 64. 

(4) Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii písemného vyhotovení pravomocného 

rozhodnutí vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví podle odstavce 2 písm. e) a § 84 

odst. 1 písm. w) poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel dále informuje 

o uložení následné lékařské prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to 

i v případě, že již není jeho zaměstnancem; informaci v tomto případě zašle na poslední místo 

jejího trvalého pobytu, které je mu známo, popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická 

osoba trvalý pobyt na území České republiky. Toto místo sdělí též poskytovateli 

pracovnělékařských služeb. 

(5) O provedeném auditu podle odstavce 2 písm. y) sepíše pověřený zaměstnanec 

příslušné krajské hygienické stanice protokol; při jeho pořízení postupuje podle technické 

normy pro auditování systému managementu68). 
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Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví 

§ 85 

 

(1) Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná 

opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti 

podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na 

trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část 

právním předpisem krajské hygienické stanice. Právním předpisem krajské hygienické stanice 

lze k ochraně veřejného zdraví nařídit též provedení velkoplošné (území obce nebo městské 

části) speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 

(2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle 

odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví a dále kraj, obec, městskou část nebo městský obvod 

územně členěného statutárního města nebo městskou část hlavního města Prahy dotčené 

tímto právním předpisem. 

(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické 

stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že 

se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem 

vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento 

způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá 

účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno 

jinak. 

(4) Nařízení krajské hygienické stanice jsou kromě toho povinny vyvěsit na své úřední 

desce obce určené v nařízení. 
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