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Váš dopis ze dne 23. ledna 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 23. ledna 2019, evidované pod ve věci jaké jsou

základní právní nástroje svěřené orgánům ochrany veřejného zdraví, Vám sděluji

následující:

Nástroje svěřené orgánům ochrany veřejného zdraví jsou upraveny zákonem, neboť

orgány ochrany veřejného zdraví jsou správní úřady, jejichž pravomoc a působnost

stanoví zákon. Orgánem ochrany veřejného zdraví I. stupně jsou krajské hygienické

stanice; krajským hygienickým stanicím nadřízeným orgánem ochrany veřejného zdraví

je Ministerstvo zdravotnictví.

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 cit. zákona:

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví,

odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného

zdraví včetně prevence nemocí a řídí a kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí

zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících

zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority

k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva,

b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice,

c) rozhoduje oopravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic,

d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající

z mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví,

e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán

Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní
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a mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy

do 28. února kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví

a zveřejní i změny antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní

a mimořádná očkování,

f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e

odst. 5 a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán

ochrany veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického

limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a,

§ 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6; na návrh

krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací

vykonávaných na jejich pracovištích,

g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná

opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti

podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních

pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně

nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků

na trh nebo do oběhu,

h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních

onemocnění, a rozhoduje o jejich ukončení,

i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle

§ 69 odst. 1 písm. g),

j) stanoví další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens

a toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví;

současně vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním

a rozhlasovém vysílání,

k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný

Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra,

I) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně

prevence nemocí a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy

prevence infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví

zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů

zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních

podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví,

m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů

v hodnocení zdravotních rizik,

n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují

priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,

o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi,

včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech

souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví,

p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie

a plní další úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské
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unie na úseku potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v §25

písm. a) a b) a výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon

nebo zvláštní právní předpis nestanoví, že je plní krajské hygienické stanice,

q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou

situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž

součástí jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových

ukazatelů se rozumí hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází

ke škodlivému zatížení životního prostředí, k jehož odstranění nebo snížení jsou

vypracovávány akční plány,

r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),

s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní

hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů,

jejichž součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu

informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních

plánů a účasti veřejnosti na této přípravě a ovypracovaných akčních plánech. Akčním

plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem jeochrana před škodlivými

a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34,

t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě

akčních plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí

jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné

krajině stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci

se rozumí oblast, která není vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota

hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku

stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí oblast, která není

rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit,

u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie

na strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic,

v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle §6g

krajskými hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami

upravenými právem Evropské unie počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví

krajské hygienické stanice soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to

po předchozím informování Evropské komise v rozsahu upraveném právem Evropské

uniel),

w) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů

a předmětů pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené

na seznamu látek, jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk

s potravinami je povoleno, jakož i žádosti o změnu povolení vydaných podle tohoto

přímo použitelného předpisu Evropské unie,

x) zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu České republiky a zpracovává

Pandemický plán zdravotnictví,

y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie

na úseku prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající
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pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv

zasílaných do Sítě společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce

a dále poskytuje vědecká a technická data, která se poslání Evropského střediska

pro prevenci a kontrolu nemocí týkají; sdělováním zpráv a poskytováním vědeckých

a technických dat může pověřit právnickou osobu nebo organizační složku státu

zřízenou k plnění úkolů v oboru své působnosti,

z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické

infrastruktury a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním

a stavebním řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77,

s výjimkou § 83.

Krajským hygienickým stanicím podle § 82 cit. zákona náleží:

a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně

a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné

Ministerstvo zdravotnictví,

b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších

povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem

zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad

správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních,

chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých

mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími

pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením

orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů,

c) rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace

prací,

d) stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),

e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané

na jeho pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou

nepříznivě projevit i po delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky"); následné

lékařské prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem33a),

f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby

mimo pracovněprávní vztahy84) způsob a minimální četnost sledování zátěže

organismu faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,

g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí

z povolání, nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí

z povolání

h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,

i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,

j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného

zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,

k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona,
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I) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění ajejich

ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku

a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost

poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji,

m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná

opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 26a)

a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti

podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud

není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně

uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle §69 odst. 1 písm.

g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,

n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním

předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob,

minimální rozsah a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců;

zařadit práci s tímto faktorem z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní

předpis jinak,

o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit

pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem,

p) stanovit protiepidemická opatření podle §68 odst. 1,

q) nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr

a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti

podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění

z pokrmů, a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání

vzorků pokrmů upraví prováděcí právní předpis,

r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,

s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu

a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět

u poskytovatele poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči

prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí,

t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního

ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů

zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních

podmínek; iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany

a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,

u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální

zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření

vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného

regionu; zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů

v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních

rizik, zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva

příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva
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a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu

obyvatelstva příslušného regionu,

v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci

s krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který

stanoví opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro

obyvatelstvo kraje,

w) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely

nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření

při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h)

a ukončení karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo

mimořádných opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo

mimořádné opatření týkají,

x) provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany

spotřebitele66),

y) provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách v provozovnách

stravovacích služeb.

Podle § 84 cit. zákona při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného

zdraví v rozsahu své působnosti:

a) dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví přímo

použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem, zvláštními právními předpisy

a rozhodnutím, opatřením obecné povahy nebo jiným závazným opatřením orgánu

ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů,

b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně

veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady,

c) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat uvádění

nebo dodávání na trh, do oběhu, distribuci, prodej, nabízení nebo vystavování

výrobku, pokud existuje odůvodněná informace, že tento výrobek je nebezpečný;

mohou nařídit stažení z trhu, stažení z oběhu nebo vyřazení z distribuce a prodeje

výrobků, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštním právním

předpisem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie a na jejich základě

vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo

zakázat jejich dodávání nebo uvádění do oběhu nebo na trh,

d) mohou prověřovat znalosti podle § 19 odst. 3 a rozhodnout o tom, že fyzická osoba

vykonávající činnosti epidemiologicky závažné nemá znalosti nutné k ochraně

veřejného zdraví,

e) mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné vody, teplé vody nebo vody

jiné jakosti (§ 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 41a), a to do doby odstranění závady, jakož

i stanovit účel, pro který lze takovou vodu používat nebo nařídit větší četnost kontroly

pitné vody nebo vody jiné jakosti podle § 21 odst. 2; mohou určit nápravná opatření
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v případě nedodržení jakosti pitné vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti, upravené

tímto zákonem, nebo změnit přijatá nápravná opatření, a to do doby odstranění

závady; ke sledování jakosti vody, která nemá jakost pitné vody a nelze již povolit další

prodloužení mírnějšího hygienického limitu, mohou osobě uvedené v § 3 odst. 2, která

dodává takovou vodu, uložit četnost a rozsah kontrol u odborně způsobilé osoby

uvedené v § 4 odst. 1 a v případě ohrožení veřejného zdraví z takové vody zakázat

nebo omezit její užívání a rozhodnout o ukončení těchto opatření,

f) mohou nařídit větší četnost kontroly vody v bazénu provozovaném podle § 18 odst. 3,

sauně, ve stavbě ke koupání nebo v umělém koupališti, jestliže jakost vody nedává

záruku dodržení požadavků stanovených nebo povolených podle § 6f odst. 2, a dobu

provádění takových kontrol,

g) mohou zakázat používání vody ve stavbě ke koupání, v bazénu provozovaném podle

§ 18 odst. 3, v umělém koupališti nebo sauně, a to i jen pro některé skupiny obyvatel,

nebo zakázat používání zdroje vody pro umělé koupaliště nebo saunu, pokud je voda

ke koupání, sprchování nebo ochlazování znečištěna, a to do doby odstranění závady,

h) mohou zakázat provoz pískoviště venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, nejsou-li

dodrženy stanovené hygienické limity nebo provozní řád (§ 13 odst. 2), a to do doby

odstranění závady,

i) mohou nařídit osobě provozující přírodní nebo umělé koupaliště nebo saunu, jakož

i osobě uvedené v § 6d, přijetí opatření k ochraně veřejného zdraví před zdravotním

rizikem plynoucím ze znečištění vody ke koupání, ochlazování nebo sprchování nebo

změnit opatření přijaté k tomuto účelu osobou provozující přírodní nebo umělé

koupaliště nebo saunu nebo osobou uvedenou v § 6d,

j) mohou nařídit úpravu provozního řádu podle § 3c odst. 1, § 6c odst. 1 písm. c), § 7

odst. 2, § 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 21 odst. 3 a § 21a nebo posouzení rizik podle § 3c

odst. 1 písm. f), pokud podmínky v nich uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví,

a uložit odstranění zjištěných závad v dodržování provozního řádu,

k) mohou stanovit podmínky konání školy v přírodě, zotavovací akce nebo jiné podobné

akce pro děti (§ 12) a v případě ohrožení veřejného zdraví školu v přírodě, zotavovací

akci nebo jinou podobnou akci pro děti zakázat,

I) mohou odejmout povolení vydané podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 až 9, § 6e, § 6f odst. 2,

§ 14, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2, § 31 odst. 1 a § 41a odst. 2, nesplňuje-li

osoba podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, nebo je-li ohroženo veřejné zdraví;

odejmutí povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví musí být předem projednáno

s tímto správním úřadem,

m) mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje

neionizujícího záření, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby

odstranění závady,

n) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat používání

látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k výrobě nebo přípravě pokrmu

podezřelých z toho, že nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu

stanoveným zvláštními právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie
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nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví; mohou rozhodnutím zakázat

používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určených k výrobě nebo přípravě

pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu

a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu

ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek skladovány, jakož i

nařídit provedení sanitace nebo změnu technologického postupu výroby nebo přípravy

pokrmu,

o) mohou stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem ze zdravotnického zařízení

nebo zařízení sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1, je-li to nezbytné pro

zamezení vzniku a šíření infekčních onemocnění,

p) mohou uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda

není ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví anebo

k objektivizaci skutečné míry zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví

zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost nebo poskytující služby mimo

pracovněprávní vztahy,

q) mohou uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik osobě, jejíž činnost je

nebo může být zdrojem takového rizika,

r) mohou nařídit okamžité uzavření provozovny od okamžiku zjištění porušení povinnosti,

které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví,

s) mohou nařídit k ochraně zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost

nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84) provedení opatření k omezení

rizik plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů

pracovních podmínek, fyzické nebo duševní zátěže a ze souvisejících pracovních

podmínek; mohou nařídit změnu opatření přijatých zaměstnavatelem nebo fyzickou

osobou provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy podle

zvláštního právního předpisu k ochraně zdraví při práci,

t) mohou k ochraně zdraví zaměstnavateli stanovit přísnější nejvyšší přípustné hodnoty

rizikových faktorů pracovních podmínek, než stanoví zvláštní právní předpisy,

vyskytuje-li se na pracovišti současně více rizikových faktorů, ph vysokém fyzickém

zatížení zaměstnanců vystavených na pracovišti působení rizikových faktorů, při

překračování limitních hodnot biologických expozičních testů, nebo pokud to je třeba

s ohledem na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců, studentů, spolupracujících

mladistvých rodinných příslušníků nebo žáků a studentů při praktickém vyučování

nebo praktické přípravě, které jsou součástí jejich přípravy na budoucí povolání,

u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k jejich výrobě či přípravě

jsou jiné než bezpečné nebo při zjištění, že potraviny uváděné do oběhu jsou jiné než

bezpečné, mohou nařídit jejich znehodnocení či likvidaci, a to na náklad kontrolované

osoby, která je povinna způsob a provedení znehodnocení nebo likvidace orgánu

ochrany veřejného zdraví prokázat,

v) mohou nařídit z protiepidemických důvodů nebo ke zjištění zdravotního stavu fyzických

osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné lékařské prohlídky a potřebná
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laboratorní a jiná vyšetření nutná k předcházení vzniku a šíření infekčních

onemocnění,

w) k předcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací mohou

zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo

pracovněprávní vztahy84) nařídit mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejich

náplň a upravit rozsah a termíny sledování rizikových faktorů; mimořádné lékařské

preventivní prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví za podmínek upravených zvláštním právním

předpisem 33a),

x) mohou nařídit fyzické osobě, která vylučuje choroboplodné zárodky, ale není nosičem

podle § 53 ost. 1, opatření v rozsahu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c), s výjimkou

léčení,

y) mohou v případě zjištění protiprávního jednání podle nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 2006/200469, kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území

členského státu Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský

prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů 70),

rozhodnutím takové jednání zakázat.

Podle § 85 cit. zákona mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále

mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných

a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých

vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně

uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické

stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice. Právním předpisem

krajské hygienické stanice lze k ochraně veřejného zdraví nařídit též provedení

velkoplošné (území obce nebo městské části) speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce

a deratizace.

S pozdravem
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