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ROZHODNUTÍ 

V řízení podle § 67 odst. 1  zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), rozhodla 
Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“), jako orgán příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 
2 písm. a) a l) zákona takto:  

 
Mateřské škole Litvínovská 490, Litvínovská 490/52, 190 00 Praha 9, IČO: 70920362  (dále  jen 

„MŠ“)  se v souladu s § 67 odst. 1 zákona v souvislosti s  výskytem onemocnění salmonelózou                 
u  dětí a personálu  MŠ Litvínovská 490, Litvínovská 490/52, 190 00 Praha 9, nařizuje ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí do odvolání realizace následujících opatření k zamezení šíření 
uvedeného infekčního onemocnění: 

 
1. Zajistit provádění průběžné dezinfekce všech WC, umýváren, povrchů ve třídách v MŠ 

(záchodová sedátka, splachovadla, kliky, umyvadla, vodovodní baterie, kontaktní zóny rukou)  
minimálně 2x denně, v případě potřeby častěji, za použití dezinfekčního přípravku připraveného 
dle návodu výrobce. Dezinfekční roztoky ředit výhradně odměrnými nádobami přesným 
odměřením dezinfekčního prostředku do předem odměřeného množství vody.  

2. Zajistit průběžnou dezinfekci povrchů a pracovních ploch stravovacího úseku, za použití 
dezinfekčního prostředku připraveného dle návodu výrobce. 

3. Poučit personál MŠ, aby úzkostlivě dbal o hygienu svých rukou i rukou dětí, zejména po použití 
WC, před jídlem a před manipulací se stravou. Pro personál bude k dispozici i dezinfekční 
prostředek na ruce.  

4. WC pro děti i personál bude vybaveno papírovými ručníky a mýdlem.  
5. Monitorovat nemocnost dětí, neprodleně bude hlášeno každé nové gastrointestinální 

onemocnění u dětí i personálu MŠ. V případě výskytu gastrointestinálních potíží bude nemocný 
odeslán ke svému ošetřujícímu lékaři.   

6. Personál školky bude každé ráno pečlivě provádět ranní filtr s rodiči přijímaných dětí                         
(se zaměřením na výskyt na gastrointestinálních potíží). 

7. Děti, u kterých byla laboratorně potvrzena S. enteritidis, se nebudou do negativního výsledku 
kultivačního vyšetření stolice účastnit kurzů plavání.   

8. Sdělit na výzvu Hygienické stanice hl. m.  Prahy všechny okolnosti důležité v zájmu 
epidemiologického  šetření. 
 
 

 
 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu ve spojení s § 67 odst.1 zákona nemá odvolání 
odkladný účinek. 
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Odůvodnění: 
 

Epidemiologickým šetřením, provedeným dne 1. 4. 2019 a 2. 4. 2019, zaměstnanci Hygienické 
stanice hl. m. Prahy,  bylo zjištěno, že 5 dětí s laboratorně potvrzeným onemocněním salmonelózou, 
navštěvuje MŠ Litvínovská 490, Litvínovská 490/52, 190 00 Praha 9.                        

Dne 2. 4. 2019 bylo provedeno v MŠ místní šetření a byla projednána protiepidemická opatření  
s ředitelkou MŠ Mgr. Hanou Šolcovou a vedoucí jídelny paní Renátou Vítek. 

 
Povinnost provádění úklidu se zvýšenou frekvencí a s užitím dezinfekčních prostředků plyne 

zaměstnavateli z ustanovení § 66 odst. 2 zákona, stejně tak jako vybavení WC papírovými ručníky, 
mýdlem a dezinfekčním prostředkem na ruce. Opatření pod bodem 3) a 7) vychází ze znalostí 
epidemiologie a cesty přenosu infekčního onemocnění. Monitorování nemocnosti a hlášení nového 
případu gastrointestinálních potíží slouží k aktivnímu a včasnému vyhledání nových případů 
onemocnění. Pro lepší identifikaci ohniska nákazy a v zájmu aktivního vyhledávání osob 
podezřelých z nákazy a nemocných osob je potřebná vzájemná spolupráce všech zúčastněných. 
Tato opatření směřují k minimalizaci rizik dalšího šíření tohoto infekčního onemocnění. 

 
Protože odkladem výkonu tohoto rozhodnutí by mohlo dojít k ohrožení zdraví širšího okruhu 

obyvatel infekčním onemocněním, vylučuje se v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) 
správního řádu v naléhavém veřejném zájmu odkladný účinek případného odvolání, neboť při 
nerespektování opatření stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí by mohlo dojít k výraznému růstu 
rizika, že osoba podezřelá z nákazy by se mohla stát zdrojem nákazy další a mohla by sama 
infekční onemocnění dále šířit. 

 
Poučení o odvolání: 

Podle § 81 a násl. správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat do patnácti dnů ode dne 
jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Hygienické stanice hl. m. 
Prahy. 

Proti výroku o vyloučení odkladného účinku se podle § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat. 
 

 
 

 
 

 
Mgr. Romana Vanclová 
vedoucí protiepidemického oddělení          ,,otisk úředního razítka“ 
 
,,podpis kvalifikovaným elektronickým podpisem“ 
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