
H (MZ) 2-01

Rok 2021

I. Stanoviska a vyjádření (dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

na základě 
podnětu k 
přezkumu 
vráceno 

k novému 
posouzení

změněno 
na základě 
podnětu k 
přezkumu

zrušeno na 
základě 

podnětu k 
přezkumu

b 1 2 3 4

dle jiných zákonů 101

dle stavebního 
zákona

102

dle jiných zákonů 103

dle stavebního 
zákona

104

dle jiných zákonů 105

dle stavebního 
zákona

106

dle jiných zákonů 107

dle stavebního 
zákona

108

dle jiných zákonů 109

rejstřík škol 110

dětská skupina 111

dle stavebního 
zákona 

112

dle jiných zákonů 113

dle stavebního 
zákona

114

115 0,00 0,00 0,00 0,00

rozhodnutí 
potvrzeno a 

odvolání 
zamítnuto

rozhodnutí 
změněno

rozhodnutí 
zrušeno a 
řízení 

zastaveno

rozhodnutí 
zrušeno a 

věc vrácena 
k novému 
projednání

b 1 2 3 4 5 6 7

201

202

203

204

205
protiepidemická 
opatření 206

provozní řády ZZ 207
ostatní 208

209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti 
orgánů ochrany veřejného zdraví

a

O  b  o  r

hygiena obecná a komunální

hygiena práce

hygiena výživy

hygiena předmětů běžného užívání
hygiena dětí a mladistvých

epidemiologie

celkem (ř. 201 až ř. 208)

hygiena výživy 

z toho po prozkoumání

II. Rozhodnutí a opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bez pokut)

č. ř.
Celkem 
vydáno

Odvolání

celkem podáno
vyhověno 

v auto-
remeduře

odvolacím orgánem

č. ř.
Celkem 
vydáno

a

O  b  o  r

hygiena obecná 
a komunální

hygiena práce

hygiena předmětů 
běžného užívání

hygiena dětí 
a mladistvých

epidemiologie

celkem           (ř. 101 až 114)

Ministerstvo zdravotnictví
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví.
ČV 89/21 ze dne 30. září 2020
v rámci Programu statistických 
zjišťování na rok 2021.
Vyplněný výkaz předložte pracovišti 
státní statistické služby resortu 
zdravotnictví podle závazných pokynů 
ÚZIS ČR.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů.
Údaje se zjišťují pro potřebu 
Ministerstva zdravotnictví,
které odpovídá za jejich ochranu.
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atest. bez atest. bez atest. bez

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

301 0,00 0,00 0,00

pro ochranu a 
podporu veřejného 
zdraví

302 0,00 0,00 0,00

pro správní 
činnost

303 0,00 0,00 0,00

pro ekonomicko-
provozní činnost

304 0,00 0,00 0,00

hygiena obecná 
a komunální

305 0,00 0,00

hygiena výživy a 
předmětů běžného 
užívání

306 0,00 0,00

protiepidemické 307 0,00 0,00

hygiena dětí
a mladistvých

308 0,00 0,00

hygiena
práce

309 0,00 0,00

podpory zdraví a 
zdravotní politiky

310 0,00 0,00

personalistika 311 0,00 0,00

mzdová účtárna 312 0,00 0,00

313 0,00 0,00

314 0,00 0,00

315 0,00 0,00

316 0,00 0,00

317 0,00 0,00

318 0,00 0,00

319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sl. 3 a sl. 4 - zákon č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 28 nebo 26

sl. 6 a sl. 7 - zákon č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 5, 9 nebo 13

sl. 7 a sl. 8 - JOP - dle zákona č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 43
1) Administrativní a další agendy - uvádějí se zaměstnanci, kteří vykonávají administrativní a obdobné činnosti nebo funkce (např. sekretářky, asistentky ředitele, pracovníci podatelny, pracovník krizového řízení, pracovník vnitřní kontroly apod.)
2) Ekonomické agendy  - uvádějí se ekonomové, účetní, pokladní, apod.
3) Provozně-obslužné činnosti  - vykazují se zaměstnanci, kteří zajišťují údržbu, topení, úklid, vrátný, správce, apod. (vyjma dopravy)
4) Doprava - vykazují se řidiči a další zaměstnanci, zajišťující dopravu a údržbu vozidel

rozhodnutí 
potvrzeno a 

odvolání 
zamítnuto

rozhodnutí 
změněno

rozhodnutí 
zrušeno a 
řízení 

zastaveno

rozhodnutí 
zrušeno a 

věc vrácena 
k novému 
projednání

přezkumné 
řízení 

zastaveno

b 1 2 3 4 5 6 7 

401

402

403

404

405

406

407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

hygiena předmětů běžného užívání

hygiena dětí a mladistvých

Odvolání

celkem podáno

IV. Rozhodnutí v rámci přezkumného řízení podle § 94 a následujících ustanovení správního řádu 

č. ř.
Celkem 
vydáno

a

O
bo

r

hygiena obecná a komunální

hygiena práce

hygiena výživy

odvolacím orgánem

III. Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. (přepočtené počty)

č. ř.

 Zdravotničtí pracovníci JOP

Odborní 
pracovníci 

ve 
zdravotnict
ví celkem 
(sl. 1 až 8)

Ostatní pracovníci

Ostatní 
pracovníci 
celkem (sl. 
10 + sl. 11)

Celkem 
(sl. 9 + sl. 

12)

   VŠ 
SŠ, DIS

VŠ SŠ, DIS
pracovníci s 
VŠ 
vzděláním

pracovníci se 
základním 
vzděláním, 
vyučení a se 
SŠ 
vzděláním

lékaři nelékaři

Provozně-obslužné činnosti 3)

Doprava  4)

Celkem  

a

Ředitel    KHS

Ředitel 
sekce / 
odboru

Hygienické 
obory - 
odbory / 
oddělení

Práce a 
mzdy

Právní agendy

Administrativní a další agendy 1)

Informatika

Ekonomické agendy 2)

epidemiologie

celkem (ř. 401 až ř. 406)
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č. ř.

Počet 
provedených 

kontrol 
(výkonů)

Počet 
nevyhovujících 

kontrol 
(výkonů)

b 1 2

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

stravovací služby ve školských 
zařízeních

školy a školská zařízení

sauny

holičství a kadeřnictví

kosmetika

V. Vybrané výkony státního zdravotního dozoru a dalších činností KHS

a

osvědčení DDD vydané podle § 58 
zákona č. 258/2000 Sb.

dětská skupina

pracovní podmínky

kategorizace prací

poskytování pracovnělékařských služeb

práce s azbestem
počet provedených měření faktorů 
životních a pracovních podmínek

počet proškolených osob odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky 
na ochranu rostlin dle zák. č.326/2004 
Sb.

ostatní stravovací služba po děti 
nezapsané v rejstříku škol 
a školských zařízení

pravidla pro nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými 
směsmi podle § 44 
a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb.

pedikúra a manikúra

solária

koupací oblasti

koupaliště ve volné přírodě

voda jiné jakosti

umělá koupaliště

pitná voda

výrobky určené pro děti do 3 let

výkony, při kterých je porušována 
integrita kůže

hluk

vibrace

pohřebnictví

indoor

předměty a materiály určené 
pro styk s potravinami

zotavovací akce a školy v přírodě

ostatní zařízení pro výchovu 
a péči o děti

šetření k ověřování podmínek vzniku 
nemocí z povolání

osvědčení podle § 44b zákona 
č.258/2000 Sb.

poskytovatelé zdravotních služeb

zařízení sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb.

šetření v ohnisku nákazy

osvědčení prokazující znalosti hub 
vydané podle § 3. odst.9 zákona 
č.110/1997 Sb.

D
ru

h 
či

nn
os

ti

výrobky související s tabákovými 
výrobky

teplá voda

regenerační, rekondiční a masérské 
služby

hračky

kosmetické přípravky

neionizující záření

ubytovací služby

stravovací služby

potravinářské podniky
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b 1 2 3 4

601

602

603

604

605

606

607

608

PBU  - předměty a výrobky vymezené zákonem č. 258/2000 Sb., § 25, odst. 1; hračky vymezené nařízením vlády č. 86/2011 Sb., § 2 odst. 1

110/1997 Sb., o potravinách

256/2001 Sb., o pohřebnictví

350/2011 Sb., chemický zákon

324/2016 Sb., o biocidech

247/2014 Sb., o péči o dítě v dětské skupině

65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

PB
U

materiály a předměty určené 
pro styk s potravinami

kosmetické přípravky

výrobky pro děti ve věku do 3 let (kromě 
omezení …)

VI. Ochrana spotřebitele - vybrané výrobky

hračky

výrobky přicházející do styku 
s vodou § 5

a

pokrmy včetně surovin 
pro jejich výrobu

stěry z prostředí

č. ř.

D
ru

h 
vý

ro
bk

u

výrobky související s tabákovými 
výrobky

Počet 
odebraných

vzorků

Výsledky analýzy vzorku

počet 
vzorků   

vyhovělo

počet 
vzorků   

nevyhovělo

Počet 
provedených 

kontrol v provo-
zovnách, ve 
kterých byly 

odebrány 
vzorky

Výkaz vyplnil:

Telefon:

E-mail:

Datum:
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