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Hygienická služba a orgán ochrany veřejného 

zdraví 
 

Vznik k 1.1.2003 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých souvisejících 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 

• Zrušen dosavadní systém hygienické služby (OHS, KHS , OH, KH) a 

nahrazen novým  

• 2 složky: 

• Krajské hygienické stanice (výkon SZD) 

• Zdravotní ústavy (laboratorní a jiné služby) 
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Krajské hygienické stanice: 

• HS hlavního města Prahy  

• KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci  

• KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  

• KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech  

• KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze  

• KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  

• KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  

• KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové  

• KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích  

• KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě  

• KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  

• KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně  

• KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  



Organizační struktura 
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Odbor hygieny obecné a komunální 

• kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech, plnění povinností 

provozovatelů vodovodů a malých vodních zdrojů (studny), které 

slouží k veřejnému zásobování pitnou vodou  

• podmínky provozu koupališť, krytých bazénů a saun včetně 

sledování kvality vody  

• činnosti epidemiologicky závažné - kosmetika, masáže, holičství a 

kadeřnictví, pedikúra, solária, ..  

• plnění hygienických požadavků stanovených provozním řádem v 

DD, ÚSP a DSP  
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Odbor hygieny výživy a PBU 

• zařízení společného stravování – restaurace, závodní jídelny, 

nemocniční stravování, stravování v DD 

• výskyt nebezpečných potravin a pokrmů 

• kosmetické výrobky a výrobky přicházející do přímého styku s 

potravinami a hračky pro děti do 3 let a hračky pro děti 

• zkoušky znalostí hub 

• zkoušky ověřování znalostí osob činných při výrobě a uvádění 

potravin a pokrmů do oběhu a při výrobě kosmetických 

prostředků 

• šetření v systému RASFF, RAPEX 
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Odbor hygieny dětí a mladistvých  

• základní a střední školy, předškolní a školská zařízení zařazena do 
sítě škol a školských zařízení 

• sociálně výchovné činnosti (Dětské domovy, Ústavy soc. péče...) 

• zotavovací akce (tábory, školy v přírodě - tj. jejichž účelem je 
posilování zdraví, zvýšení tělesné zdatnosti či získání specifických 
znalostí nebo dovedností) 

• venkovní hrací plochy 

• činnosti epidemiologicky závažné ve stravovacích službách výše 
uvedených zařízení 
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Odbor hygieny práce 

• průmyslové objekty (důlní, hutnický, chemický, koksárenský, 

farmaceutický průmysl apod.) 

• provozovny, výrobny, prodejny 

• zdroje neionizujícího záření včetně laserů, zubní laboratoře 

• provozní řády zařízení dle zákona o odpadech 

• osvědčení o odborné způsobilosti pro speciální ochrannou DDD 

• rozhodnutí o zařazení prací do kategorií  

• ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání na základě 

požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání nemocnic a 

poliklinik 
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Odbor protiepidemický 

• předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění v populaci i ve 

zdravotnických zařízeních, provozní řády 

• opatření k zabránění přenosu na další osoby a k ochraně osob, 

které již byly v kontaktu s nemocným 

• sběr dat, hodnocení, analýza, trendy a výskyty infekčních 

onemocnění 

• plánování, řízení a kontrola pravidelného očkování ve smyslu platné 

legislativy, informační systém imunizace dětí (ISID) 

• výdej očkovacích látek dětským a praktickým lékařům 

• státní i nestátní lůžková a ambulantní zdravotnická zařízení 

9 



Další činnosti 
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 preventivní činnost 

 konzultační činnost 

 spolupráce s dalšími orgány státní správy 

 podněty 

 stížnosti  

 organizace konferencí a odborných seminářů 

 přednášková a publikační činnost 

http://www.khsstc.cz    -  Středočeský kraj 

http://www.khscb.cz   -  České Budějovice 

http://www.hygpraha.cz   -  Praha 

http://www.khsjih.cz   -  Vysočina 

http://www.khsova.cz   -  Ostrava 

http://www.khsstc.cz/
http://www.khscb.cz/
http://www.hygpraha.cz/
http://www.khsjih.cz/
http://www.khsova.cz/


Zdravotní ústavy 
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Struktura Zdravotních ústavů 

 

o Centrum klinických laboratoří 

o Centrum hygienických laboratoří 

o Centrum zdravotnických služeb 

o Centrum ekonomické a obchodní 

o Centrum technické 

 

Na základě zákona č. 258/2000 Sb., bylo původně zřízeno 12 Zdravotních 

ústavů v jednotlivých krajích ČR. Aktuální novela upravuje existenci jenom 2 

s působností Čechy a Morava. 

 

www.zuova.cz 

www.zupraha.cz 

www.zukolin.cz 

www.zuplzen.cz 

http://www.zuova.cz/
http://www.zupraha.cz/
http://www.zukolin.cz/
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• Provádí  vyšetřování klinického materiálu pacientů pro potřeby lékařů. 

• Zavádí nejmodernější diagnostické metody v laboratorní praxi, vzdělává 

zdravotníky, nabízí poradenství a konzultace. 

• Monitoruje složky životního prostředí, řeší ekologické havárie v součinnosti se 

státní správou, provádí dozorovou činnost pro hygienické stanice, hodnotí dopad 

kvality ŽP na zdraví obyvatel 

• Pro účely ochrany zdraví pracovníků při práci měří chemické a fyzikální 

parametry pracovního prostředí 

• Provádí šetření pro účely kolaudací 

• Sleduje kvalitu vnitřního prostředí ve vzdělávacích zařízeních, na sportovištích, 

v nemocnicích atd.. 

• Vytváří rozsáhlé studie zaměřené na hluk ve městech, zdravotní rizika v 

celorepublikovém měřítku. 

• Účastní se evropských projektů zaměřených zejména na ŽP, spolupracuje se 

zahraničními partnery. 

Hlavní činnost Zdravotního ústavu 
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Centrum zdraví a životního prostředí  

 Oddělení hygieny ovzduší a odpadů 

Centrum zdraví, výživy a potravin  

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství  

Centrum podpory veřejného zdraví  

Centrum epidemiologie a mikrobiologie  

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti  

 

Ústav byl zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu 

a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany 

veřejného zdraví, k  monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a 

zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k 

ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech 

ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. 

 

Šrobárova 48 

Praha 10, 100 42 

www.szu.cz 

Státní zdravotní ústav 
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Zajímavé odkazy 
 
ČHMÚ  

Režimová on-line data,datové a grafické ročenky 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html   
 

MŽP  

http://www.mzp.cz/cz/ovzdusi   
 

SZÚ 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/legislativa 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/mzso a http://www.szu.cz/tema/zivotni-

prostredi/ovzdusi-a-zdravi  
 

Cenia 

http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1662  
 

WHO  http://www.who.cz/ 
 

TOCOEN  www.tocoen.cz  (UNIDO) 
 

GENASIS  http://www.genasis.cz/  (Datové zdroje ŽP) 
 

EAA  http://www.eea.europa.eu 

 

 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
http://www.tocoen.cz/
http://www.tocoen.cz/
http://www.genasis.cz/
http://www.genasis.cz/
http://www.genasis.cz/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html

