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Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnostech odboru 
hygieny obecné a komunální 

 
Na základě ustanovení § 80 odst.1 písm.l) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
stanovuji k zajištění jednotného postupu krajských hygienických stanic při hodnocení a řízení 
zdravotních rizik tyto zásady a postupy.   
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I.  Cíl a metodika hodnocení zdravotních rizik  

Krajským hygienickým stanicím náleží dle § 82, odst.1, písm. r) zákona provádět hodnocení a 
řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu 
obyvatelstva. Hodnocení a řízení zdravotních rizik je též jedním ze zájmů chráněných  
orgánem ochrany veřejného zdraví, který je dle ustanovení § 77 zákona v této oblasti 
dotčeným správním úřadem.  

Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně získání hlubší informace o možném nepříznivém 
vlivu chemických, fyzikálních a biologických faktorů na zdraví obyvatel v konkrétních 
případech expozice, nežli je možné pouhým porovnáním míry jejich výskytu v prostředí 
s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy  představují 
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou 
ochranu zdraví zejména u skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. 
Příkladem mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce 
k limitním hodnotám hluku z dopravy. Hodnocení míry zdravotních rizik u podlimitní úrovně 
expozice je přínosné zejména v případech posouzení variantních řešení v rámci územního 
plánování nebo procesu EIA. V případech překročení platných limitů je hodnocení 
zdravotního rizika podkladem k posouzení závažnosti situace a stanovení priorit v nápravných 
opatřeních, popř. k uplatnění dočasné výjimky.  
U mnoha látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních 
rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí 
člověka z hlediska ochrany veřejného zdraví. Týká se to i směsí látek, pro které jsou 
stanoveny pouze směsné emisní limity a kdy je možné významně toxické látky ve směsi 
identifikovat. 
Stále častěji se také sekáváme se situacemi, kdy v podstatě jediným důvodem zpracování i 
obsáhlých hodnocení rizik jsou obavy veřejnosti, zejména při projednávání umístění nových 
provozů, zavádění nových technologií nebo projektování dopravních staveb. I tyto situace je 
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třeba považovat za legitimní důvod k hodnocení rizika,  jejímž cílem je vyvrácení obav lidí o 
své zdraví, pokud nejsou odůvodněné.   

 Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány zejména 
Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA)  a Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) a jsou celosvětově využívány jako podklad ke zhodnocení závažnosti 
zdravotního rizika v konkrétních situacích kontaminace prostředí a expozice lidí a k 
následnému řízení rizika, tj. rozhodování o nápravných opatřeních a jejich prioritě. Nedílnou 
součástí tohoto procesu je i komunikace o riziku, tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné 
informace veřejnosti. Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly sice původně 
určeny k hodnocení rizika chemických látek z prostředí, ale principiálně jsou dnes používány 
i v případě hodnocení rizika fyzikálních nebo biologických faktorů prostředí.  

Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik používané v České 
republice patří Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních 
rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha a další literatura doporučená ke 
kurzu a zkoušce odborné způsobilosti v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, 
včetně autorizačních návodů vydaných SZÚ Praha.      
Standardní postup hodnocení zdravotních rizik zahrnuje čtyři základní kroky:  
Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, zahrnující výběr škodlivin, které mají být  
hodnoceny a sumarizaci informací o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou  
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem těchto informací jsou toxikologické databáze a 
odborná literatura obsahující výsledky pozorování a epidemiologických studií u lidí, 
experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů.  
Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi 
dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost 
odhadu míry rizika.V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek.  
Prahový účinek, většinou spočívající v poškození různých systémů v organismu, se projevuje 
až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných 
mechanismů. Lze tedy identifikovat míru expozice, která je pro organismus člověka ještě 
bezpečná a za normálních okolností nevyvolá nepříznivý efekt.  
Tuto míru ještě bezpečné expozice udávají referenční hodnoty, odvozené z výsledků 
epidemiologických studií známých účinků u člověka nebo pomocí pokusů na laboratorních 
zvířatech s použitím faktorů nejistoty. Jsou uvedeny např. ve Směrnici WHO pro kvalitu 
ovzduší (Air Quality Guidelines) nebo pitné vody (Guidelines for Drinking Water Quality) 
jako zdravotně zdůvodněné návrhy limitních koncentrací.  
U látek podezřelých z genotoxických mutagenních a karcinogenních vlastností se předpokládá 
bezprahový účinek s lineárním vztahem mezi dávkou a účinkem, kde nelze stanovit ještě 
bezpečnou dávku. Referenční hodnotou u látek s bezprahovým účinkem je faktor směrnice 
rakovinového rizika, odvozený extrapolací z prokázaného vztahu dávky a účinku při vysoké 
expozici do oblasti nízkých expozic reálných v životním prostředí a vyjadřuje 
předpokládanou míru karcinogenního potenciálu dané látky. Pro zjednodušení se pro 
standardní expoziční scénář při inhalaci z ovzduší nebo pitné vody stanovují jednotky 
karcinogenního rizika, která jsou vztažené přímo ke koncentraci karcinogenní látky ve 
vzduchu nebo pitné vodě.   
Třetím etapou standardního postupu je hodnocení expozice. Ve většině případů se na základě  
znalosti dané situace a výsledků měření či modelování koncentrací hodnocených látek 
v prostředí sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a 
množství je konkrétní populace exponována dané škodlivině.  
Cílem je přitom postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně 
možné případy osob s nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou. Za tímto účelem se identifikují 
nejvíce citlivé podskupiny populace, u kterých předpokládáme zvýšenou expozici nebo 
zvýšenou zranitelnost.    
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Čtvrtým konečným krokem v hodnocení rizika, který shrnuje všechny podstatné informace 
získané v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět k popisu 
podstaty reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace a je-li to možné, i ke 
kvantitativnímu vyjádření míry tohoto rizika pro exponovanou populaci.  
U látek s prahovým účinkem se míra rizika vyjádřuje pomocí poměru konkrétní zjištěné 
expozice či dávky k expozici nebo dávce referenční, která je považována za ještě bezpečnou. 
Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu 
kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým 
toxickým účinkem se jedná o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při HQ nebo HI >1  
již předpokládáme možnost existence rizika. Dočasné zvýšení hodnoty HQ v rámci rozmezí 
1-2 ještě nemusí znamenat skutečnou existenci reálného rizika a může být tolerovatelné.     
U některých klasických škodlivin v ovzduší (NO2, PM10, SO2) současné znalosti neumožňují 
odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu 
zdravotních účinků u exponovaných lidí s použitím vztahů závislosti účinku na expozici z 
epidemiologických studií.   
V případě bezprahového karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřována jako celoživotní 
vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk 
– ILCR) u jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných 
případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Vypočte se vynásobením 
průměrné celoživotní dávky hodnotou směrnice karcinogenního rizika, popř. vynásobením 
koncentrace látky příslušnou jednotkou karcinogenního rizika.  
Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je v současné době v ČR všeobecně považováno 
celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy 
jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob. Prakticky vzhledem k nejistotě 
odhadu expozice i vlastního stanovení referenční hodnoty je možné za přijatelné hraniční 
akceptovatelné rozmezí považovat řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6.   
Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza nejistot se kterými je každý odhad rizika 
nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané 
situace a je třeba je zohlednit při řízení rizika.   
  
II. Nej častější oblasti aplikace hodnocení zdravotních rizik v činnosti KHS   
 

1. Posuzování žádostí o výjimku z kvality pitné vody 
Podle § 3 odst. 4 zákona může orgán ochrany veřejného zdraví na časově omezenou dobu 
povolit užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, pokud tím nebude 
ohroženo veřejné zdraví. Hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z nedodržení 
hygienického limitu jakosti vody pro zásobované obyvatelstvo je povinnou součástí žádosti o 
toto povolení. Podle ustanovení § 3a zákona může orgán ochrany veřejného zdraví určit na 
časově omezenou dobu nejdéle 3 let mírnější hygienický limit i u ukazatelů jakosti vody 
s nejvyšší mezní hodnotou. Podmínkou je opět, aby používání vody nevedlo k ohrožení 
lidského zdraví.     
 
Úlohou pracovníků KHS v tomto procesu je kritické odborné posouzení předloženého 
hodnocení zdravotních rizik a v případě akceptování erudované využití jeho závěrů ke 
stanovení délky a podmínek poskytnuté výjimky. Jak z důvodů specifických pro jednotlivé 
hodnocené chemické látky a expozici z používání pitné vody obecně, tak i pro závažnost 
závěrů sloužících jako podklad pro správní rozhodnutí dotýkající se často velkého počtu 
obyvatel, je přitom oblastí značně složitou a náročnou, vyžadující od pracovníků KHS dobré 
odborné znalosti a zkušenosti v oblasti hodnocení zdravotních rizik.  

2. Posouzení oznámení záměrů a dokumentací EIA 
KHS je dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí dotčeným správním úřadem z hlediska hodnocení vlivů 
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na veřejné zdraví, jejichž podstatnou součástí je hodnocení zdravotních rizik. Úlohou 
pracovníků KHS při posuzování oznámení záměrů a dokumentací EIA je tedy především 
odborné posouzení úplnosti a správnosti hodnocení zdravotních rizik v těchto podáních 
obsažených a v případě jejich neúplnosti a nedostatků vyžádání dopracování. Nejčastěji se 
jedná o rizika hluku a chemických látek kontaminujících ovzduší, případně vodu a půdu, ale 
může jít i o další faktory fyzikální a biologické povahy, schopné nepříznivě působit na lidské 
zdraví. Po seznámení s konkrétním záměrem musí být pracovníci KHS schopni rámcově 
formulovat zadání, tedy požadavky na rozsah a podrobnost hodnocení rizik. Na základě 
předloženého hodnocení rizik je v případě jeho akceptování úkolem pracovníka KHS 
kvalifikované využití závěrů ke zpracování vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví a 
případnému stanovení podmínek.  Musí být též schopen aktivní a erudované účasti v procesu 
komunikace o riziku s dalšími orgány a veřejností.  

3. Posouzení projektové dokumentace vybraných akcí, neprocházejících procesem EIA  
V některých případech je v rámci hájení zájmů ochrany veřejného zdraví na místě posouzení 
možného vlivu stavby na zdraví potenciálně exponovaných obyvatel ve fázi projektové 
dokumentace, případně zkušebního provozu. Nejčastěji jde o stavby se zdroji hluku a zdroji 
znečištění ovzduší  situované u chráněných objektů. Úkolem pracovníka KHS je v takovém 
případě orientačně posoudit možnost existence reálného rizika a v případě, kdy je nelze 
vyloučit, uplatnit konkrétně formulovaný požadavek na zpracování  hodnocení zdravotních 
rizik. 

4. Územní plánování  
V rámci zpracování podkladů a územně plánovací dokumentace by mělo být hodnocení 
zdravotních rizik využíváno např. pro posouzení variant umístění ploch s obytným nebo 
rekreačním využitím v prostředí s vyšší, avšak ještě podlimitní úrovní hlukové nebo imisní 
zátěže, popř. kontaminací půdy. Dále např. při nevhodném umísťování výrobních zón ve 
vztahu k obytnému nebo rekreačnímu území. Zdravotní rizika by měla být zohledněno i při 
koncepčním řešení dopravní sítě nebo výběru vodních zdrojů. KHS pak v zájmu ochrany 
veřejného zdraví vyžaduje doplnění podkladů územně plánovací dokumentace o hodnocení 
zdravotních rizik s konkrétním a zdůvodněným zadáním.   

5. Posouzení žádostí o integrované povolení dle zákona č.76/2002 Sb. 
KHS  posuzuje žádost a její podklady komplexně z hlediska ochrany veřejného zdraví. Tedy i 
z hlediska zdravotních rizik z expozice obyvatel chemickým, fyzikálním a biologickým 
faktorům kontaminujícím různé složky prostředí (ovzduší, voda, půda). Pozornost je v tomto 
smyslu třeba věnovat i odpadům a odpadním vodám. Orientační hodnocení rizika si provádí 
pracovník KHS sám, popř. situaci konzultuje s pracovníky zdravotního ústavu.  
V odůvodněných případech pak vyžaduje doplnění podkladů nebo zpracování hodnocení 
zdravotních rizik na základě konkrétního zadání. Tento proces musí proběhnout zejména u 
stávajících podniků, které neprošly posouzením rizik v rámci EIA. Pracovník KHS pak na 
základě odborného posouzení výsledků hodnocení zdravotních rizik stanoví případné 
podmínky provozu z hlediska ochrany veřejného zdraví. 

6. Stížnosti  
KHS je dotčeným správním úřadem u všech stížností, ve kterých figurují obavy lidí o zdraví 
z působení různých faktorů z prostředí, byť primárně stížnost řeší např. orgány ochrany 
životního prostředí. Úkolem KHS je pak odborná spolupráce včetně orientačního posouzení 
možnosti existence zdravotního rizika, případně formulace konkrétního zadání pro zpracování 
hodnocení zdravotních rizik a erudované posouzení jeho provedení a výsledků.   
Konkrétním případem jsou stížnosti obyvatel na vlhkost a výskyt plísní v bytech. Zjevný 
výskyt plísní je třeba vždy považovat za zdravotní riziko a důvod k postoupení stížnosti 
stavebnímu úřadu. KHS se pak účastní případného šetření iniciovaného stavebním úřadem 
v roli odborného poradce, který je schopen vysvětlit podstatu rizika a ve sporných případech 
za pomoci zdravotního ústavu ověřit výskyt plísní kultivací. 
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7. Provádění státního zdravotního dozoru (tzv. běžný hygienický dozor) 
Orientační hodnocení zdravotních rizik, tj. posouzení konkrétních situací odborným úsudkem 
s  využitím znalosti  nebezpečných vlastností chemických, fyzikálních a biologických faktorů 
působících  na zdraví člověka, podmínek jejich účinku a citlivých skupin populace, je běžnou 
a každodenní náplní činnosti odborných pracovníků KHS. Složitější případy konzultují 
s pracovníky zdravotního ústavu a v odůvodněných případech uplatní požadavek na 
zpracování hodnocení zdravotních rizik podle ustanovení § 84 písm. p) zákona s konkrétní 
formulací zadání tohoto hodnocení.  
U faktorů, pro které jsou stanoveny závazné limity, musí pracovník KHS znát podklady a 
postup, jakým byly odvozeny, jejich zdravotní zdůvodnění a podstatu zdravotního rizik při 
jejich překročení. Tyto znalosti jsou nezbytné pro aktivní a erudovanou  komunikaci 
pracovníků KHS s dalšími orgány a veřejností při výkonu státního zdravotního dozoru a 
odborném zdůvodnění ukládaných opatření, popř. sankcí.  

8. Program Zdraví 21 a jiné aktivity v rámci tvorby zdravotní politiky regionu   
Některé úkoly KHS v naplňování dílčího úkolu č.10.1, zejména 10.1.1 (hlavní lokální 
zdravotní rizika z vody, půdy a ovzduší ), 10.1.10 (hodnocení zdravotních rizik v celém cyklu 
nakládání s odpady) a 10.1.12 (spolupráce při hodnocení zdravotních rizik a uplatnění 
opatření k ochraně veřejného zdraví) jsou vysloveně postaveny na úloze KHS jako odborného 
garanta v oblasti hodnocení zdravotních rizik.  
Tuto úlohu má KHS i v dalších oblastech spolupráce se správními úřady a orgány samosprávy 
při tvorbě zdravotní politiky regionu ve smyslu § 82 odst.2 písm.s) zákona.    

9. Další oblasti aplikace metody hodnocení zdravotních rizik v náplni činnosti KHS  
Jak již bylo uvedeno, orientační posouzení zdravotních rizik odborným úsudkem je běžnou 
součástí každodenní činnosti odborných pracovníků KHS. S potřebou detailnějšího hodnocení 
zdravotních rizik chemických, fyzikálních nebo biologických faktorů se mohou pracovníci 
KHS setkat i v dalších, výše neuvedených oblastech činnosti. Patří sem např. problematika 
odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., který výslovně směřuje hodnocení a řízení zdravotních 
rizik v oblasti nakládání s odpady do kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví. 
Hodnocení zdravotních rizik může být v některých případech využito v rámci zpracování a 
posouzení návrhů bezpečnostních programů, bezpečnostních zpráv a vnějších havarijních 
plánů podle zákona č. 353/1999 Sb., pokud je reálné vyhodnotit předpokládanou expozici 
obyvatel v okolí konkrétním látkám.  
Hodnocení zdravotních rizik hluku může být účelné při posuzování žádosti o povolení 
k provozování zdroje, u kterého nelze dodržet hygienické limity hluku.   
Zpracování zdravotně zdůvodněného návrhu s využitím metodiky hodnocení zdravotních 
rizik je nezbytným podkladem ke stanovení limitů orgánem ochrany veřejného zdraví u látek 
v pitné nebo koupací vodě neupravených vyhláškou dle § 4 nebo § 6 zákona. 
V širokém rozsahu kompetencí KHS jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti 
hodnocení a řízení zdravotních rizik, daném zákonem a dalšími právními předpisy, se 
s potřebou a nezbytností použití metodiky hodnocení zdravotních rizik můžeme setkat i 
v dalších nevyjmenovaných případech.  
 
III. Organiza ční zajištění a odborná způsobilost k hodnocení zdravotních rizik   

Z širokého uplatnění postupů hodnocení zdravotních rizik v náplni činnosti KHS je zřejmé, že 
jejich využívání je běžnou součástí práce odborných pracovníků KHS, přičemž klasická 
metodika hodnocení zdravotních rizik se uplatňuje převážně v náplni činnosti odboru hygieny 
obecné a komunální. Pracovníci tohoto odboru musí být schopni rozpoznat možnost existence 
zdravotního rizika, orientačně je zhodnotit, rozhodnout o nutnosti zpracování detailnějšího 
hodnocení zdravotních rizik a formulovat konkrétní zadání hodnocení zdravotních rizik. 
Zpracované hodnocení zdravotních rizik musí být schopni kriticky odborně posoudit a 
v případě akceptování jeho výsledků rozhodnout o míře únosnosti zjištěného rizika, tyto 



 6

výsledky kvalifikovaně použít při svém rozhodování, tedy řízení rizika. Musí být též schopni 
aktivní a erudované účasti v procesu komunikace o riziku s dalšími orgány a veřejností.  
V rámci činnosti KHS tedy není možné používání metodiky hodnocení zdravotních rizik  
vyhraněně předmětově a personálně vyčlenit a soustředit pouze do náplně práce vybraných 
proškolených pracovníků. Tito pracovníci, působící na některých KHS v rámci samostatných 
oddělení hodnocení zdravotních rizik, mohou plnit úlohu odborných konzultantů a podílet se 
na řešení složitějších akcí. Nikdy však nemohou nahradit ani garantovat prvotní posouzení 
možnosti existence zdravotních rizik u širokého záběru posuzovaných akcí a situací a nahradit 
znalosti a zkušenosti ostatních pracovníků. 
Podle § 83e zákona jsou k provádění hodnocení zdravotních rizik podle tohoto zákona 
oprávněny pouze fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci, vydaného na 
základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti. Jsou zde též uvedeny podmínky 
v oblasti vzdělání a praxe, které musí uchazeč o autorizaci splňovat. 
Z hlediska odborných nároků je jisté, že alespoň vysokoškolsky vzdělaní pracovníci odboru 
HOK krajských hygienických stanic, pracující samostatně bez odborného dohledu by měli mít 
znalosti a zkušenosti v oblasti hodnocení zdravotních rizik minimálně na stejné úrovni, jako 
autorizované osoby.  
Ředitelům KHS se proto doporučuje, aby nová obsazení těchto pracovních míst a funkcí 
podmiňovali z hlediska kvalifikačních předpokladů u vedoucích odborů a oddělení mimo 
odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví ve smyslu § 88a zákona dalším 
postgraduálním vzděláním v oblasti hodnocení zdravotních rizik, zejména u hodnocení 
zdravotních rizik expozice hluku a expozice chemickým látkám v prostředí. Pracovníci 
pracující samostatně bez dohledu by měli mimo odborné způsobilosti pro práci ve 
zdravotnictví ve smyslu § 88a zákona alespoň úspěšně absolvovat základní kurs v hodnocení 
zdravotních rizik.     
 
IV. Autorizované hodnocení zdravotních rizik      

Hodnocení zdravotních rizik, která v odůvodněných případech vyžaduje orgán ochrany 
veřejného zdraví, musí být zpracována osobou, která je držitelem osvědčení o autorizaci ve 
smyslu § 83e zákona v příslušném autorizačním setu.  
U žádostí o povolení užití vody podle § 3 odst. 4 zákona je hodnocení zdravotních rizik 
povinnou součástí žádosti. V jiných případech uvedených v kapitole II uplatňuje KHS 
požadavek na zpracování a předložení autorizovaného hodnocení zdravotních rizik nejčastěji 
s využitím své pravomoci dané ustanovením § 84 písm. p) zákona s konkrétním zdůvodněním 
a  formulací zadání tohoto hodnocení, popř. § 126 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon).  
U oznámení záměrů posuzovaných dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., vyžaduje KHS v odůvodněných případech zpracování kapitoly hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví v dokumentaci EIA osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 
dle § 19 odst.1 citovaného zákona.  
Odborní pracovníci KHS si mohou zpracovat jako podklad ke své činnosti v rámci státního 
zdravotního dozoru včetně řízení rizik, jakož i pro spolupráci se správními úřady a orgány 
samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, vlastní hodnocení zdravotních rizik, aniž by 
museli být držiteli osvědčení odborné způsobilosti k autorizovanému hodnocení zdravotních 
rizik. Tato hodnocení však musí splňovat odborné požadavky kladené na autorizované 
hodnocení zdravotních rizik. Totéž platí pro hodnocení zdravotních rizik zpracovaných pro 
potřebu pracovníků KHS  pracovníky zdravotních ústavů. 
    
V. Kontrola správnosti hodnocení zdravotních rizik předkládaných KHS      

Pracovníci KHS jsou povinni i u autorizovaných hodnocení zdravotních rizik, předložených 
KHS jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví, zkontrolovat základní odborné i formální 
náležitosti, stanovené autorizačním návodem SZÚ AN 14/03 a vhodnost a věrohodnost 
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použitých výchozích dat o expozici. V případě zjištění nedostatků vrátí hodnocení rizik 
k opravě či dopracování. V případě zásadních nedostatků a chyb vedoucích k mylným 
závěrům hodnocení rizik uvědomí i autorizující osobu, tj. SZÚ. 
Obdobně postupují pracovníci KHS i u hodnocení vlivů na veřejné zdraví, zpracovaných 
držiteli odborné způsobilosti dle § 19 odst.1 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 
93/2004 Sb.   
Věrohodné závěry hodnocení zdravotních rizik používají pracovníci KHS jako podklad pro 
stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Přitom zejména posuzují 
přijatelnost zjištěné míry rizika, přičemž v plné míře uplatňují své odborné znalosti a 
zkušenosti a mohou v odůvodněných případech rozhodnout i v rozporu s názorem a 
doporučením zpracovatele hodnocení rizik.  
 
VI. Řízení rizika KHS jako orgánem ochrany veřejného zdraví       

Řízení rizika obecně představuje posouzení přijatelnosti zjištěné míry rizika a rozhodování o 
přijetí opatření k jeho eliminaci, kontrolu realizace těchto opatření a monitorování jejich 
účinku. Kromě aspektů zdravotních, zohledněných v předcházejícím procesu hodnocení 
zdravotních rizik, se při řízení rizika berou do úvahy i aspekty další, jako je reálný stávající 
stav a komparace s jinými riziky, nákladnost a technická proveditelnost opatření ke snížení 
rizika, velikost populace v riziku, možnost kontroly – meze analytických metod, vnímání 
rizika veřejností apod.  
KHS má řadu pravomocí daných zejména ustanoveními § 82 a § 84 zákona, které je možné 
využít při řízení rizika v přímé působnosti KHS při zjištění porušení povinností daných 
zákonem a vedoucích k ohrožení veřejného zdraví.  
V oblasti tzv. preventivního dozoru, tedy plnění úlohy orgánu ochrany veřejného zdraví jako 
dotčeného správního úřadu podle § 77 zákona je v pravomoci KHS vydat nesouhlasné 
stanovisko nebo stanovit podmínky u staveb a jiných posuzovaných akcí, jejichž provoz by 
v konkrétních podmínkách při zohlednění stávajícího stavu prostředí v dané oblasti vedl 
k neúnosné míře zdravotního rizika pro obyvatelstvo v důsledku expozice chemickým, 
fyzikálním nebo biologickým faktorům nepříznivě působícím na lidské zdraví. Přitom je 
ovšem nezbytné respektovat platné limity, pokud byly pro tyto faktory stanoveny.  
V praxi se proto bude jednat zejména o chemické látky kontaminující venkovní nebo vnitřní 
ovzduší, pro které nejsou v ČR stanoveny imisní limity, popř. o kontaminaci vody nebo půdy, 
pokud zde dochází k expozici obyvatelstva, popř. o biologické faktory, představující riziko 
epidemiologické. 

V případech, kdy přijetí nápravných opatření spadá do kompetence jiných správních úřadů 
nebo orgánů samosprávy, jako jsou stavební úřady, orgány ochrany ovzduší, odpadového 
hospodářství, vodoprávní orgán, ČIŽP, zastupitelstva obcí a měst, podá KHS podnět k přijetí 
opatření těmto orgánů spolu s odborným stanoviskem zpracovaným na základě hodnocení 
zdravotních rizik.  

 
  
 


