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(ilustrační foto) 

 

Tisková zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých 
za 2. pololetí roku 2022 

 
Státní zdravotní dozor 
V období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 bylo odborem hygieny dětí a mladistvých provedeno 

298 kontrol. Dále bylo provedeno 5 hodnocení jídelníčků. V rámci státního zdravotního dozoru bylo 

zkontrolováno 801 kontrolních kritérií v provozech a na pobytových akcích. Pochybení bylo zjištěno 

ve 6 %. Jednalo se zejména o nedostatečné vybavení a problematiku úklidu.  

V provozovnách stravovacích služeb určených pro děti bylo zkontrolováno 1 158 kontrolních 

kritérií. Pochybení bylo zjištěno v 5 %. Jednalo se zejména o pochybení při manipulaci s potravinami 

a nedostatky ve stavebně technickém stavu. Za zjištěné nedostatky bylo pravomocně uloženo 51 pokut 

ve výši 124 700,- Kč. 

 

V rámci regionálních priorit byly provedeny kontroly venkovních hracích ploch s pískovištěm pro děti jak 

u mateřských škol, tak i na venkovních hracích plochách přístupných veřejnosti. V rámci kontroly byl 

odebrán písek na parazitární a mikrobiální vyšetření (celkem 16 pískovišť v kraji). Na venkovních 

hracích plochách mateřských škol byla navíc hodnocena 

botanická skladba výsadby s důrazem na výskyt jedovatých, 

případně alergenních rostlin. Dalším cílem regionálního 

úkolu byla kontrola plnění legislativních požadavků pro 

venkovní hrací plochy, tj. provozní řád s režimem údržby 

pískoviště, závlahová voda, vzdálenost výsadby od 

obvodové zdi budovy školy apod. Na základě výsledků 

provedených odběrů bylo rozhodnuto ve 4 případech 

o zákazu provozu pískoviště venkovní hrací plochy 

určené pro hry dětí, a to až do doby odstranění závady. 

 

V tomto období bylo zkontrolováno 87 pobytových akcí pro děti. Výběr zotavovacích akcí, případně 

jiných podobných akcí pro děti, vycházel z hodnocení zdravotních rizik. Na 123 zotavovacích akcích 

proběhlo 165 běhů kde se rekreovalo 8 777 dětí. Na 35 jiných podobných akcí pro děti proběhlo 

44 běhů kde se rekreovalo 1170 dětí. 

 

Preventivní dozor 

Odbor hygieny dětí a mladistvých ve 2. pololetí roku 2022 podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydal 

118 závazných stanovisek dle stavebního zákona, dále vydal 79 výzev k projektovým 

dokumentacím a jiných typů sdělení, 34 stanovisek v souvislosti se změnou nebo zápisem 

v rejstříku škol a školských zařízení a 11 závazných stanovisek pro dětské skupiny. Dále bylo 

vydáno 21 rozhodnutí a opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

 
Dne 27. 1. 2023  
Zpracovala Mgr. Ivana Lukašíková, ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých a kolektiv pracovníků 


