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lNFoRMAcE
o povinném subjektu ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb,,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů
(strukturováno dle požadavků vyhlášky č. 515/2020 Sb,, ve znění pozdějších předpisů)

Ve Zlíně, dne 16. prosince 2021

Krajská irtgieiric}<á sin, :ic
Zlíns}lóho kraje

-

se sldlem ve zlině
Havliškovo nábřěrl 600,76o 01 Z]jl

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D,
ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve zlíně

1. Název
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále v textu téžjen jako ,,KHS

ZK)

2. Důvod a způsob založení

Kt9 ZK byla zřizena s účinnostíod 1 . ledna 2003, a to v rámci restrukturalizace hygienické služby
v CR jako jeden z nedílných článkůnově utvořené soustavy orgánů ochrany veřejného zdraví.
Podle § 82 odst. 1 zákona č. 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravi a o změně něktených
souvisejících zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů, byly zřizeny krajské hygienické stanice, mj. pak
i KHS ZK pro správníobvod okresů Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.
KHS ZK je organizačnísložkou státu. Jejím nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.
KHS ZK je správním úřadem. V čele úřadu je ředitel KHS ZK. Výběr, jmenování a odvolání ředitele
krajské hygienické stanice se řídízákonem o státníslužbě.

kHs zk má sídlo úřadu ve zliné,v územníchobvodech okresů kroměříž, uherské Hradiště a vsetín
má pak KHS ZK zřízena svá územnípracoviště.
KHS ZK vykonává státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Svou činnost vykonává vždy

jen na základě zákona a v mezích zákona dle jasně vymezených a stanovených zákonných
pravomocí.

Při plnění úkolŮ orgánu ochrany veřejného zdravívycházi z těchto principů, kterýmise řídí:
Út<oty,

jejichž plnění náleži krajským hygienickým stanicím (vymezení základní sumy pravomocí-

pozn.), jsou uvedeny v § 82 odst. 2 zákona č. 25812000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V obecné rovině lze citovat především nejdůležitějšívymezenípravomocí uvedených v § 82 odst. 2
písm. a) a b) citovaného zákona. Krajské hygienické stanici náleží:

a)

vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit datšíúkoly státní správy v ochraně a podpoře

veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušnéMinisterstvo

zdravotnictví,

b)

vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a ptněním dalšíchpovinností
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 duševnízátěže
a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišt', a rozhodnutím nebo
opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů;

Státní zdravotní dozor vykonává KHS ZK podle § 84 zákona č.258I2OOO Sb., ve znění pozdějších
PředPisŮ. Při výkonu státního zdravotního dozoru v rozsahu své působnosti dozírá, zda povinné
subjekty plní řádně své právní povinnosti stanovené předpisy k ochraně veřejného zdravi.
Za zjiŠtěnéporuŠenístanovených právních povinností pak KHS ZKukládákontrolovaným subjektům
nápravná opatření, a to jednak ta, která jsou uvedena v zákoně č,258t2o}o Sb., ve znění pozdějších
předpisŮ (např. § 84 zákona) a zejména pak v režimu zákona č. 250t2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky ařizeaí o nich, v platném znění.

3. Organizačnístruktura
Vnitřní organizační strukturu KH§ ZK lze přehledně nalézt v organizačním schématu na webových
stránkách úřadu:

www.khszlin.cz lzáložka povinné informace/

4. Kontaktníspojení

,

4.1. Kontaktní poštovníadresa

pracoviště Zlin - sídlo úřadu
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží600
760 01Zlin

územnípracoviště Kroměříž
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
územnípracoviště Kroměříž
Havlíčkova 792113
767 01Kroměříž

územnípracoviště Uherské Hradiště
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
územnípracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
686 01 Uherské Hradiště

územnípracoviště Vsetín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
územnípracoviště Vsetín

4. kvétna 287
755 01 Vsetín

oůlržrÉ:
Veškerépoštovnízásilky, které jsou odesílatelem adresovány na adresy jednotlivých
územních pracovišť KHS ZK, pošta dosílá přímo na adresu sídla KHS ZK do Zlína |||
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

pracoviště Z|ín - sídlo úřadu
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží600

760 01 Zlín

územnípracoviště Kroměříž
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

územ ní pracoviště Kroměříž

Havlíčkova 792113
767 01Kroměříž

územnípracoviště Uherské Hradiště
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
územnípracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
686 01 Uherské Hradiště

územnípracoviště Vsetín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Z|íně
územnípracoviště Vsetín

4, kvétna 287
755 01 Vsetín

4.3. Úřeoní hodiny
Všechna pracoviště KHS ZK:
úřednídoba

podatelna

Po: 8:00 - í7:€0 (úřední dny)
St: 8:00 - 17:00 (úřední dny)

Po, St: 8:00 - 17:00
út,
8:00 _ 14:00

čt
Pá: 8:00 - í3:00

4.4. Telefonní čísla
pracoviště Zlín - sídlo úřadu

577 006737

územnípracoviště Kroměříž

573 504 111

územnípracoviště Uherské Hradiště

572 430717

územnípracoviště Vsetín

577 498011

4.5. Adresa internetové stránky
wunv.khszlin.cz
4,6. Adresa podatelny
viz bod 4.1. shora

KHS ZK má své podatelny ve Zlíně i na všech svých územníchpracovištích. Pokud je zasílána
listovní zásilka na adresy jednotlivých územníchpracovišť KHS ZK, pak platí, že veškeré
takové poštovnízásilky, pošta dosílá přímo na adresu sídla KHS ZKdoZlína.
Adresa pro doručovánídokumentů v elektronické podobě je podatelna@khszlin.cz
Bližšíinformace jsou pak na webové adrese:
https ://wwtv .khszlin.czl 24835-podatel na

KHS ZK přijímá dokumenty v elektronické podobě na všech běžných technických nosičích dat
(USB, SD karta, Flash memory, CD-ROM atd.)
4.7. Adresa e_podateIny
podatelna@khszlin.cz

Dalšíelektronické adresy
khs@khszlin.cz
4.8. lD adresa datové schránky
xwsai7r

5. Případnéplatby lze poukázat
19-3152266110710

-

na ěísla úětů:

platby pokut uložených v přestupkovémřízení, náklady řízeni, ostatní platby

a náhrady

6. lč
71009221

7. Dtč
KHS ZK není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty
8.'l. Seznamy hlavních dokumentů

.
.

prohláš ení o zťízeníkHs zk
KHS ZK, ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost v oboru zdravotnictví
veřejného zdraví

-

ochrana

8.2. Rozpočet

Podrobné informace o rozpočtu KHS ZK za příslušný kalendářní rok lze nalézt na webových
stránkách úřadu:

www.khszlin.cz lzáložka povinné informace

9.

/

rozpočet KHS/

Žádostio informace
lnformace lze získat na základě žádosti podané KHS ZK vsouladu se zákonem č. 106/1999
Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

.
.
.

Písemnou žádost lze podat na kontaktních poštovníchadresách KHS ZK (viz bod 4.1.),
Osobní podání lze učinit v místech úřadoven KHS ZK (vizbod 4.2.)
Zádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým
podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (viz bod 4.7.) nebo prostřednictvím
datové schránky (viz bod 4.8.),

í0. Příjem podání a podnětů

'.
'

PÍsemnou Žádost lze podat na kontaktních poštovníchadresách KHS ZK (viz bod 4.í.),
Osobní podání lze učinit v místech úřadoven KHS ZK (vizbod 4.2,)
Zádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým
podpisem na adresu elektronické pošty služebníhoúřadu (viz bod 4.7.) nebo prostřednictvím
datové schránky (viz bod 4.8.).

11. Předpisy

íl.í.Nejdůležitějšípoužívanépředpisy
Přehled nejdůležitějšíchprávních předpisů, které KHS ZK používápři výkonu své
pŮsobnosti, resp. v nichž jsou stanoveny pravomoci KHS ZK, lze nalézt na webových
stránkách úřadu:
wrwv,khszlin.cz lzáložka povinné informace

/ hlavní dokumenty/

11.2. Yydané právní předpisy
žádné
12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Platný sazebník úhradza poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, ve znění
pozdějŠÍchpředpisŮ, resp, i sazebník úhrad dle zákona é. 12311998 Sb., o právu na
informace o Životním prostředí, lze nalézt na webových stránkách úřadu:

www.khszlin.cz lzáložka povinné informace

/ hlavní dokumenty/

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace
žádné

í3. Licenčnísm|ouvy
žádné

Í4. VýroČnizpráva podle zákona ě. í06/1999 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů
Výročnízprávy lze nalézt na webových stránkách úřadu:

unvw.khszlin.cz lzáložka povinné informace

/ hlavní dokumenty/

závěrečnéustanovení:
Tato informace o povinném subjektu nahrazuje ,,lnformaci o povinném subjektu" zveřejněnou KHs ZK
dne 3,1 .12.2020.

Ve Zlíně, dne 16. prosince 2021 Kraisk{r trygienická stanice
Z|ínskéhokraje

st sídlem ve zlině
600, 760 01 Zlin
'iavliči<ovo lrábřr:ži
rfi}

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve zlíně
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