
 
                                                                                                                                         
 
KHS LK se lení na územní pracovišt , úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále 
je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. 

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ  
Zajiš uje veškeré odborné innosti související s výkonem státní správy podle zákona takto: 

ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ 
V rámci epidemiologické surveillance sleduje výskyt a povahu nákaz, p iny a podmínky jejich vzniku 
a ší ení v lidské populaci (v etn  nákaz p enosných ze zví at na lov ka)  a uplat uje metody jejich 
prevence, potla ování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatk  po analýze p enáší do 
praxe v odborn  zd vodn ných epidemiologických opat eních, a to jak preventivního, tak i represivního 
charakteru.  
Plní zejména tyto úkoly : 

 p žn  plánuje, organizuje, ídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opat ení proti jejich 
vzniku a ší ení; 

 kontroluje systém pravidelných, zvláštních a mimo ádných o kování; 
 provádí epidemiologické šet ení v ohniscích nákazy a na izuje provedení p íslušných 

protiepidemických opat ení,v etn  nozokomiálních nákaz; 
 podílí se na realizaci imunologických p ehled  s cílem objektivizace úrovn  imunitního stavu 

populace a stanovení zásad dalšího postupu prevence vybraných nákaz; 
 ídí a provádí opat ení proti zavle ení a rozší ení nemocí podléhajících mezinárodním 

zdravotnickým p edpis m; 
 n izuje mimo ádná opat ení p i epidemii i nebezpe í jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, 

spolupracuje p i ešení mimo ádných situací s orgány zapojenými do systému krizového ízení a 
integrovaného záchranného systému; 

 provádí SZD ve  zdravotnických za ízení a vybraných za ízení sociálních služeb na úseku boje 
proti nozokomiálním nákazám a v p ípad  zjišt ných nedostatk  p ijímá p íslušná opat ení; 

 ídí a kontroluje úrove innosti na úseku desinfekce, dezinsekce a deratizace, podílí se na 
ov ování odborné zp sobilosti osob tyto innosti provád jících a p ijímá p íslušná opat ení 
v p ípadech zjišt ných nedostatk ; 

 v rámci úkol  odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osv ení 
a jiných opat ení orgánu ochrany ve ejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí 
vydává; 

 o uje podmínky vzniku onemocn ní pro ú ely posuzování nemoci z povolání v p ípadech 
infek ního onemocn ní; 

 usm uje innost zdravotnických za ízení a vybraných za ízení sociálních služeb v oblasti 
hygieny provozu a p edcházení nemocni ním nákazám a kontroluje ji; 

 eší podn ty obyvatel, orgán  státní správy a samosprávy v oblasti epidemiologie a DDD; 
 spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy p i tvorb  zdravotní politiky regionu, 

provádí hodnocení zdravotních rizik; 
 sbírá data v rámci drogové epidemiologie; 
 spolupracuje s ostatními odbory a odd leními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého 

oboru. 

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ 
Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usm uje a kontroluje pln ní povinností stanovených 

edevším zákonem . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a provád cími p edpisy v oblasti pé e 



o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje i 
prosazuje jejich odstran ní nebo zmírn ní.  
 Plní zejména tyto úkoly: 

 plánuje, organizuje, ídí a provádí SZD v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobk  
icházejících do styku s vodou, koupališ  a saun;  

 provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu s požadavky  zákona o 
vodách, v etn  zákonem sv eného výkonu státní správy; 

 plánuje, organizuje, ídí a provádí státní zdravotní dozor p i výkonech inností epidemiologicky 
závažných a prov uje znalosti nutné k ochran  ve ejného zdraví u osob tyto innosti 
vykonávajících; 

 provádí kontrolu pln ní požadavk  na vnit ní prost edí staveb ubytovacích za ízení a pro 
shromaž ování v tšího po tu osob; 

 plánuje, organizuje, ídí a provádí státní zdravotní dozor v ochran  p ed hlukem a vibracemi 
v životním (mimopracovním) prost edí; 

 plánuje, organizuje, ídí a provádí státní zdravotní dozor v ochran  p ed neionizujícím zá ením 
v životním (mimopracovním) prost edí; 

 provádí kontrolu pln ní hygienických požadavk  v oblasti poh ebnictví v etn  schvalování 
provozních ád  v rozsahu pravomocí orgánu ochrany ve ejného zdraví stanovených zákonem o 
poh ebnictví; 

 v rámci úkol  odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osv ení 
a jiných opat ení orgánu ochrany ve ejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí 
vydává; 

 eší podn ty obyvatel, orgán  státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) 
podmínek (hluk, bydlení, voda, ovzduší, odpady ap.) a k tomu ú elu provádí nebo zajiš uje 
provedení hodnocení  zdravotních rizik; 

 podílí se na pln ní opat ení v oblasti ochrany ovzduší v rozsahu vymezeném zákonem o ochran  
ovzduší; 

 podílí se na pln ní opat ení v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném  zákonem                
o odpadech; 

 plní povinnosti dot eného orgánu státní správy v územních, stavebních a kolauda ních ízeních a 
ízeních vedených  podle zvláštních p edpis  (nap . stavební zákon, zákon o vodách, zákon                  

o posuzování vliv  na životní prost edí, zákon o integrované prevenci); 
 podílí se na monitorování vztah  zdravotního stavu obyvatelstva a faktor  životního prost edí a 

životních podmínek; 
 spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy p i tvorb  zdravotní politiky regionu, 

provádí hodnocení zdravotních rizik; 
 spolupracuje s ostatními odbory a odd leními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého 

oboru.  

ODBOR HYGIENY PRÁCE  
Odbor hygieny práce vykonává SZD v ochran  zdraví p i práci p ed riziky plynoucími z fyzikálních, 
chemických a biologických faktor  pracovních podmínek, z nep íznivých mikroklimatických podmínek 
a z fyzické a duševní zát že a nad souvisejícími pracovními podmínkami v etn  vybavení pracoviš . 
Dále zajiš uje hodnocení a ízení zdravotních rizik. 
Plní zejména tyto úkoly: 

 rozhoduje o za azení prací do p íslušných kategorií; 
 p ipravuje podklady pro vydání stanovisek dot eného správního ú adu, stanoviska vydává; 



 vydává  rozhodnutí  stanovující  zam stnavateli  pro  výkon  rizikových  prací  minimální  rozsah  a  
termíny sledování faktor  pracovních podmínek, lh ty a minimální nápl  vstupních, periodických, 
výstupních a následných léka ských preventivních podmínek a zp sob a minimální rozsah 
sledování zát že organismu fyzických osob vykonávajících rizikové práce; 

 stanovuje hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení v pracovních 
podmínkách; 

 o uje podmínky vzniku onemocn ní pro ú ely posuzování nemoci z povolání; 
 podílí se na pln ní opat ení v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném  zákonem o 

odpadech; 
 kontroluje povinnosti zam stnavatel  zajistit závodní preventivní pé i; 
 podílí se na monitorování vztah  zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na 

kontrole a ízení místních program  ochrany a podpory ve ejného zdraví; 
 vykonává dozor nad pracemi na povrchových pracovištích i pracovištích v podzemí; 
 vykonává dozor nad pracemi spojenými s expozicí neionizujícímu zá ení a laser m a pracemi 

spojenými s expozicí chemickým karcinogen m v pracovním prost edí; 
 provádí kontroly ochrany zdraví p i nakládání s nebezpe nými chemickými látkami a p ípravky 

dle zákona . 350/2011 Sb. a dle zákona . 59/2006 Sb.; 
 v rámci úkol  odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osv ení 

a jiných opat ení orgánu ochrany ve ejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí 
vydává; 

 eší podn ty obyvatel, orgán  státní správy a samosprávy v oblasti hygieny práce; 
 spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy p i tvorb  zdravotní politiky regionu, 

provádí hodnocení zdravotních rizik; 
 spolupracuje s ostatními odbory a odd leními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého 

oboru. 

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A P EDM  B ŽNÉHO UŽÍVÁNÍ 
Odbor hygieny výživy a p edm  b žného užívání vykonává SZD nad dodržováním zákaz  a pln ním 
povinností stanovených p ímo použitelnými p edpisy Evropských spole enství, zákonem .258/2000 Sb. 
a zvláštními p edpisy k ochran  zdraví p i poskytování stravovacích služeb a ke zjišt ní p in vzniku a 
k zamezení ší ení infek ních onemocn ní nebo jiného poškození zdraví z potravin a dále nad 
povinnostmi výrobce, dovozce a distributora p edm  b žného užívání (dále jen PBU).  V dozorované 
oblasti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstran ní i zmírn ní stanovuje a prosazuje preventivní nebo 
represivní opat ení. 

Plní zejména tyto úkoly: 
 ídí, plánuje, organizuje a provádí SZD nad potravinami podle p edpis  Evropských spole enství a 

zákona .110/1997 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ; 
 ídí, plánuje, organizuje a provádí SZD v oblasti p edm  b žného užívání ( dále jen „PBÚ“) a 

nad potravinami a pokrmy podle p edpis  Evropských spole enství a zákona . 258/2000 Sb.; 
 p ipravuje podklady pro vydání stanovisek dot eného správního ú adu, stanoviska vydává; 
 p ipravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany ve ejného zdraví na úseku inností 

epidemiologicky závažných p i výrob  a p i uvád ní potravin do ob hu a ve stravovacích 
službách; 

 p ipravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany ve ejného zdraví na úseku inností 
epidemiologicky závažných p i výrob  kosmetických prost edk ; 

 podílí se na šet ení alimentárních nákaz v provozovnách, ve kterých se vykonávají innosti 
epidemiologicky závažné p i výrob  a p i uvád ní potravin do ob hu, s výjimkou p epravy a 



skladování balených potravin a ve stravovacích službách a navrhuje p íslušná opat ení k zamezení 
jejich ší ení; 

 zajiš uje provedení opat ení a úkol  hlavního hygienika R na úseku potravin, pokrm  a PBÚ; 
 provádí šet ení v provozovnách spole ného stravování a iní opat ení na základ  hlášení v systému 

rychlého varování o výskytu nebezpe ných potravin v tržní síti stát  EU; 
 provádí šet ení v tržní síti a iní opat ení p i výskytu nebezpe ných výrobk  vyhlášených hlavním 

hygienikem a na  základ  hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpe ných PBU 
v tržní síti stát  EU; 

 prov uje znalosti nutné k ochran  ve ejného zdraví u fyzických osob vykonávajících innost 
epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona . 258/2000 Sb.; 

 o uje rozsah znalostí pro získání osv ení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky                      
. 475/2002 Sb.; 

 v rámci úkol  odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osv ení 
a jiných opat ení orgánu ochrany ve ejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí 
vydává; 

 eší podn ty obyvatel, orgán  státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy a p edm  
žného užívání; 

 spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy p i tvorb  zdravotní politiky regionu, 
provádí hodnocení zdravotních rizik; 

 spolupracuje s ostatními odbory a odd leními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého 
oboru. 

ODBOR HYGIENY D TÍ A MLADISTVÝCH  
Usm uje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v za ízeních pro výchovu, vzd lávání 
a zotavení d tí a mladistvých  dle povinností daných zákonem . 258/2000 Sb.  a provád cími p edpisy, 
sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnit ního prost edí v za ízeních pro výchovu a 
vzd lávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování. 

Plní zejména tyto úkoly:   
 plánuje, organizuje, ídí a provádí SZD ve školách a školských za ízeních zapsaných do školského 

rejst íku v etn  u ovských pracoviš  a st edisek praktického vyu ování pod správou st edních 
škol) v za ízeních sociáln -výchovné innosti a za ízeních pro d ti vyžadujících okamžitou pomoc 
a v provozovnách osob s živností pé e o dít  do t í let v ku v denním režimu nebo s živností 
mimoškolní výchova a vzd lávání se zam ením na pln ní hygienických požadavk  na prostorové 
podmínky, vybavení, provoz, osv tlení, vytáp ní, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, 
úklid, pln ní hygienických požadavk  na venkovní hrací plochy a h išt  t chto za ízení; 

 kontroluje dodržování hygienických požadavk  na zotavovací akce a školy v p írod ; 
 p ipravuje podklady pro vydání stanovisek dot eného správního ú adu, stanoviska vydává; 
 eší podn ty obyvatel, orgán  státní správy a samosprávy v oblasti hygieny d tí a mladistvých 
 plánuje, organizuje, ídí a provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro d ti a mladistvé; 
 v rámci úkol  odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osv ení 

a jiných opat ení orgánu ochrany ve ejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí 
vydává; 

 hodnotí a usm uje režim stravování v etn  pitného režimu, režim dne zohled ující v kové a 
fyzické zvláštnosti d tí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky 
odborného výcviku a u ební praxe; 

 podílí se na šet ení alimentárních nákaz v t chto stravovacích službách a navrhuje p íslušná 
opat ení k zamezení jejich ší ení; 



 prov uje znalosti nutné k ochran  ve ejného zdraví u fyzických osob vykonávajících innost 
epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona . 258/2000 Sb. ve stravovacích službách 
školských za ízení, školních bufetech i v jiných objektech v dob  jejich využití p i zotavovacích  
akcích d tí a dorostu; 

 podílí se na monitorování vztah  zdravotního stavu d tí a mladistvých a jejich životních 
podmínek; 

 kontroluje a ídí místní programy ochrany a podpory ve ejného zdraví d tí a mladistvých; 
 spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy p i tvorb  zdravotní politiky v regionu, 

provádí hodnocení zdravotních rizik; 
 spolupracuje s ostatními odbory a odd leními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého 

oboru. 

ÚSEK SPRÁVNÍCH INNOSTÍ 
Pro zajišt ní kvalitního výkonu státní správy a všech inností související s personální agendou, v etn  
zajiš ování kontaktu s ve ejností i nad ízeným prvkem v rámci ídícího systému,  plní správní úsek po 
stránce  právní a kontrolní innosti, personální agendy  a spisové služby zejména tyto úkoly: 

 samostatn  zajiš uje složité právní agendy KHS; 
 vede správní ízení o uložení pokuty dle v cné a místní p íslušnosti KHS dané platnými právními 

edpisy, vyjma p íkazního ízení. Za tím ú elem ov uje úrove  d kazního ízení p ed zahájením 
správního ízení, kontroluje pr kaznost porušení p edpis , správnost hodnocení p inné 
souvislosti mezi porušením p edpis  a následkem; 

 projednává p estupky dle § 29 zák. . 200/1990 Sb.,  o p estupcích; 
 vede evidenci odvolání a mimo ádných opravných prost edk  proti rozhodnutí KHS; 
 vyhotovuje stanoviska k odvolání, provádí p ípadné došet ení, k emuž vyžádá dopln ní materiálu 

od p íslušného vedoucího zam stnance; 
 provádí kontrolu protokolu a rozhodnutí, platnost použitých p edpis  a správnou aplikaci 

jednotlivých ustanovení; 
 v izuje právní agendu KHS; 
 vede evidenci obecn  závazných právních p edpis ; 
 poskytuje právní a konzulta ní služby zam stnanc m KHS v souvislosti  s pln ním úkol  ochrany 

ve ejného zdraví a provozu organizace; 
 zajiš uje informace pro zam stnance o nových právních p edpisech spojených s inností KHS; 
 zpracovává interní p edpisy KHS a garantuje jejich správnost po právní stránce; 
 zajiš uje ádný chod správní innosti KHS a s tím související jednoduchý a racionální systém 

manipulace s dokumenty s cílem zabezpe ení pohotovosti a kompletnosti toku informací  v ídící 
innosti KHS, zabrán ní svévolnému a neodbornému vy azování písemností a zajišt ní veškerých 

písemnosti trvalé dokumentární hodnoty v archívní úschov  KHS. Za tím ú elem:   
 zajiš uje evidenci došlé pošty a p ípravu pošty k odeslání; 
 zajiš uje chod podatelny; 
 vede spisovnu a skartaci písemností; 
 provádí kontrolní innost v rámci KHS v oblastech správního ízení, zákoníku práce a jiných 

právních p edpis , kterými je KHS p i své innosti povinna se ídit; 
 ú astní se správních ízení vedených úsekem odborných inností dle zákona . 258/2000 Sb. 

ÚSEK EKONOMICKO-PROVOZNÍCH INNOSTÍ 
i zajiš ování kvalitního technického zázemí a všech inností související s ekonomickou stránkou 

innosti KHS plní po stránce technické, organiza ní a ekonomické zejména tyto úkoly: 



 zpracovává ro ní rozpo et KHS a sleduje jeho erpání; 
 zodpovídá za dodržování finan ní a rozpo tové kázn  a dodržování všech závazných limit , 

zodpovídá za ú elné a hospodárné vynakládání rozpo tových prost edk ; 
 rozpracovává na podmínky KHS p edpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti; 
 zabezpe uje úkoly vnit ní finan ní kontroly KHS; 
 zabezpe uje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb; 
 zabezpe uje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických za ízení v etn  výpo etní 

techniky;  
 zabezpe uje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu kontrol na úseku ekonomicko – 

provozních inností; 
 zajiš uje úkoly v oblasti bezpe nosti práce, požární ochrany a ochrany majetku;  
 zajiš uje provoz KHS  v oblasti informa ních technologií a telekomunikací;  
 kontroluje hospodárnost a legálnost využívání technických prost edk  KHS, kontroluje legálnost 

provozovaného softwaru; 
 vede evidenci objednávek a smluv; 
 plní úkoly na úseku finan ního a mzdového  ú etnictví, 
 zajiš uje vedení personální agendy zam stnanc  KHS; 
 ve spolupráci s ostatními odpov dnými vedoucími pracovníky zajiš uje vzd lávání zam stnanc  

KHS. 

SEKRETARIÁT 
Sekretariát zabezpe uje provoz krizového ízení a bezpe nostního editele, tvorbu zdravotní politiky 

íslušného regionu a zajiš uje provoz sekretariátu editele.  

Nápl innosti: 
 zajiš uje p ipravenost k ešení krizových situací v oboru p sobnosti KHS v souladu se zákonem       

. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm  n kterých zákon  (krizový zákon); 
 zjiš uje a plní povinnosti bezpe nostního editele stanovené v rozsahu zákona . 412/2005 Sb., o 

ochran  utajovaných informací a o bezpe nostní zp sobilosti; 
 zajiš uje podklady a provádí analýzu zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje ve vztahu 

k životnímu prost edí, životních a pracovních podmínek; 
 zajiš uje spolupráci se správními ú ady a s orgány samosprávy p i tvorb  zdravotní politiky 

íslušného regionu; 
 zpracovává a analyzuje výsledky inností KHS; 
 koordinuje propaga ní a publika ní innost KHS; 
 poskytuje služby sekretariátu editele. 

ÚZEMNÍ PRACOVIŠT  
K pot ebám operativního výkonu SZD jsou v souladu se zákonem . 258/2000 Sb. z ízena územní 
pracovišt  v eské Líp , Jablonci nad Nisou a Semilech, jejichž teritorium je stanoveno hranicemi 
jednotlivých okres . Za agendu související s jejich obecným fungováním jsou odpov dni vedoucí 
zam stnanci p íslušných odd lení pracujících v míst  územního pracovišt . 
 
 
 


