Kontrolní činnost nad nakládáním s NCHLS v roce 2018
Problematika ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (zkráceně
NCHLS) patří dlouhodobě k dozorové činnosti krajských hygienických stanic.
Oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně provádí v rámci
výkonu státního zdravotního dozoru pravidelné kontroly u právnických osob i fyzických osob
podnikajících, které s NCHLS nakládají. Nakládáním se podle ustanovení § 44a odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, rozumí výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování
a vnitropodniková doprava.
Vzhledem ke kompetencím, které jsou krajským hygienickým stanicím dány příslušnými právními
předpisy, se dozor zaměřuje pouze na NCHLS nebezpečné pro zdraví.
K povinnostem právnických osob a fyzických osob podnikajících, včetně osob samostatně výdělečně
činných (bez zaměstnanců) patří také stále povinnost zpracovat pro pracoviště, kde se nakládá s NCHLS,
které mají přiřazenu jednu a více nebezpečných vlastností uvedených v § 44a odst. 7 výše uvedeného
zákona, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi,
která musí být projednána s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí.
V r. 2018 bylo projednáno na Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
317 podaných pravidel. Tyto dokumenty zpracovávaly především různé průmyslové podniky, kde se
NCHLS používají v technologických procesech, ale podávaly je např. i úklidové firmy, školská zařízení,
zdravotnická zařízení, kde se jednalo zejména o různé čistící nebo dezinfekční prostředky klasifikované
jako žíravé pro kůži.
Oddělení hygieny práce také při kontrolách v r. 2018, které se týkaly problematiky ochrany zdraví na
pracovištích při nakládání s NCHLS, zjišťovalo, zda jsou písemná pravidla zpracována. Za nesplnění této
povinnosti byla šesti zaměstnavatelům uložena pokuta.
Výkon státního zdravotního dozoru byl v r. 2018 cíleně zaměřen také na kontrolu expozičních scénářů
u nebezpečných chemických látek (zkráceně NCHL).
Expoziční scénář je zkráceně řečeno dokument, který se zpracovává pro látky vyráběné v Evropské unii
nebo dovážené v množství více než 10 tun/rok, jenž jsou klasifikovány jako nebezpečné. Obsahuje
informace, jak chránit zaměstnance a životní prostředí před jejich nebezpečnými účinky.
Z hlediska ochrany zdraví jsou v expozičním scénáři uvedeny podmínky použití (např. provozní
podmínky, technické podmínky), opatření k řízení rizik i opatření k ochraně zdraví zaměstnanců (např.
určení osobních ochranných pracovních prostředků).
U vytipovaných zaměstnavatelů bylo zkontrolováno celkem 28 expozičních scénářů chemických látek. Při
provedených kontrolách bylo ověřováno, zda se s příslušnými NCHL nakládá v souladu s informacemi
v expozičních scénářích, které se týkaly ochrany zdraví osob.
Bylo prokázáno, že zaměstnavatelé respektovali příslušné údaje uvedené v expozičních scénářích,
správní tresty nebyly uloženy.

Ve Vsetíně, dne 25. 2. 2019
RNDr. Dagmar Kopečná

