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Tisková zpráva o činnosti odboru hygieny obecné a komunální 
za 2. pololetí roku 2022 

 
Státní zdravotní dozor 

Ve 2. pololetí roku 2022 bylo odborem hygieny obecné a komunální v rámci státního zdravotního dozoru 

provedeno celkem 472 kontrol. 
 

Přehled plnění kontrolní plánu odboru hygieny obecné a komunální za 2. pololetí 2022 
 

Předmět kontroly 
Počet provedených 

kontrol 

veřejné zásobování pitnou vodou (vodovody, studny) 70 

bazény, koupaliště, wellness, sauny 177 

koupací oblasti, přírodní koupaliště, biotopy 42 

kontroly provozoven služeb péče o tělo 105 

teplá voda, řešení výskytu panelákových legionelóz 2 

ubytovací služby 26 

pohřebnictví 3 

kulturně společenské akce většího rozsahu 5 

podněty (hluk, jakost pitné vody, hygienická úroveň bydlení…) 31 

hluková problematika 11 (3x s měřením hluku) 

(zdroj: KHS ZK) 

 

Souběžně v oblasti dozoru nad vodami (pitnými a bazénovými) probíhaly průběžné distanční kontroly 

a verifkace v informačním systému pitných vod (IS PiVo) v počtu 6 870. 

 

Letní koupací sezona 

Během letní koupací sezony 2022 bylo ve Zlínském kraji poprvé zaznamenáno na základě ohlášení 

zdravotních problémů vzniklých v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou formou dotazníku (SZÚ 

Praha, Centrum hygieny vody) umístěného pro veřejnost na webových stránkách www.khszlin.cz, Koupání 

ve volné přírodě, onemocnění 3 osob cerkáriovou dermatitidou (motolicí) po koupání s ponorem v nádrži 

v obci Vlčková. 

Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka 

projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže. Je doprovázena 

intenzivním svěděním, které trvá obvykle několik dní. Způsobují ho drobní 

parazitičtí živočichové především rodu Trichobilharzia, jejichž životní cyklus 

je vázán jednak na vodní plže a dále na vodní ptáky (např. divoké kachny). 

Z hlediska cerkáriové dermatitidy je nejdůležitější fází životního cyklu 

tzv. cerkáriové stádium, které se uvolní z plže do vody a snaží se najít 

vodního ptáka, ve kterém by dokončilo svůj vývoj. Pokud narazí cerkárie na 

koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Při opakovaném setkání je 

pokus o průnik kůží člověka provázen silnou imunitní reakcí, což je vlastně 

cerkariová dermatitida (zdroj SZÚ). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě nádrže Vlčková se jednalo o průtočný rybník s funkcí 

protipovodňové ochrany a protipožární nádrže, tj. nádrže, která není cíleně určena ke koupání 

a provozování vodních sportů a je tudíž užívána k těmto aktivitám v rámci tzv. obecného užívání vod, byl 



v dané záležitosti kontaktován starosta obce, kterému byly předány odkazy s bližšími informacemi, bylo 

zasláno „Upozornění na možný výskyt cerkáriové dermatitidy v malé vodní nádrži, na základě zjištěného 

onemocnění“, s výzvou k informování veřejnosti všemi možnými obvyklými způsoby (obecní rozhlas, 

nástěnky, vývěsky u nádrže, webové stránky apod.). Posléze byla situace řešena se SZÚ Praha. 

 

Preventivní dozor 

V rámci preventivního dozoru bylo pracovníky odboru hygieny obecné a komunální za 2. pololetí roku 2022 

zpracováno podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů celkem 2 278 stanovisek a odborných vyjádření, 

z tohoto počtu 803 stanovisek v problematice posuzování rodinných a bytových domů. Za stejné 

období bylo dále vydáno 311 rozhodnutí. 

 

Nové informace v problematice služeb péče o tělo řešené ve 2. pololetí 2022 

Zákon o odpadech a dopad do zpracování provozních řádů provozoven služeb péče o tělo  
 
Nová povinnost pro provozovatele tetováží a permanentních make-upů: 
Podle ustanovení § 89 zákona o odpadech (zákona č. 541/2020 Sb.) právnická nebo podnikající fyzická 

osoba, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, je povinna zpracovat pokyny pro nakládání s těmito 

odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Pokyny jsou 

součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví.  

- odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve 

vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad 

vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní 

nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo 

- odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména 

v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo 

protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti 

a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze 

zdravotnických zařízení. 

 

Uvedené dopadá do režimu ustanovení § 15 odst. 2 (zdrav. a soc. služby) a § 21 odst. 3 a 4 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

(pro tetovací salóny), které spadají do věcné působnosti KHS. Změnu provozního řádu musí KHS po 

projednání schválit rozhodnutím. 

 

V rámci preventivního dozoru byla pozornost věnována použití laserů k odstranění tetování 

a v provozovnách služeb péče o tělo. 

Lasery, jako zdroje neionizujícího záření, jsou upraveny 

ustanoveními § 35 a § 36 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění a jeho prováděcím předpisem, tj. nařízením 

vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením. Ustanovení § 36 zmíněného zákona stanovuje 

povinnost výrobce a dovozce laseru zařadit laser do třídy 

způsobem stanoveným nařízením vlády a označení laseru 

štítkem s uvedením tohoto zařazení. 

K problematice odstraňování tetování s použitím laseru uvádíme, že tetování lze důkladně odstranit pouze 

lasery s vysokým výkonem, při jejichž použití je téměř vždy narušena integrita lidské kůže. Při tomto výkonu 

dochází k destrukčním zákrokům ve tkáni a s tím spojených skutečných i potencionálních zdravotních rizik, 

proto lasery s vysokým výkonem mohou být využívány výhradně v rámci poskytování zdravotních služeb, 

a to odborně způsobilými zdravotnickými pracovníky. Uvedené je v souladu s normou ČSN EN 16844 

Služby estetické medicíny – Nechirurgická lékařská ošetření, podle které mohou ošetření s použitím laserů 

(třídy 2 a vyšší) provádět pouze lékaři nebo zdravotničtí pracovníci pod dohledem lékaře, pouze v režimu 

poskytování zdravotních služeb, a nikoliv v režimu živnostenského podnikání. 

 
Záměr využití laserů v provozovnách služeb péče o tělo vždy předem konzultujte s pracovníky 
odboru hygieny obecné a komunální. 
 

Dne 24. 1. 2023 
Zpracovala Ing. Eva Javoříková, ředitel odboru hygieny obecné a komunální a kolektiv pracovníků 


