Tisková zpráva odboru hygieny práce za 1. pololetí roku 2016

V prvním pololetí 2016 provedli pracovníci odboru hygieny práce v rámci kontrolní činnosti
v oblasti pracovních podmínek celkem 469 kontrol.
Dle zaměření převažovaly kontroly zejména těch provozoven, ve kterých jsou vykonávány
rizikové práce. Kontroly byly dále zaměřeny na rizika prachu a chemických látek při různých
výrobních činnostech zejména pak v kovovýrobách, v galvanovnách, svařovnách a
povrchové úpravě kovů. Velký důraz je stále kladen na kontrolu pracovních podmínek
v rezortu stavebnictví hlavně při pracovních činnostech odstraňování části staveb s obsahem
azbestu.
Samostatnou kapitolou jsou šetření zaměřená na ověřování podmínek možného vzniku
nemoci z povolání, která na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
řeší oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce. V předmětném období bylo provedeno
51 těchto šetření. Stejně jako v předchozích obdobích mají mezi nemocemi z povolání
největší zastoupení nemoci způsobené fyzikálními faktory. Dominují nemoci periferních
nervů horních končetin úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného
přetěžování.
21 kontrol bylo provedeno na základě podnětů, které byly na Krajskou hygienickou stanici
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podány zejména zaměstnanci firem. Největší podíl
šetřených podnětů se týkal nevyhovujících pracovních podmínek – jako je např.
nedostatečné větrání na pracovištích, neposkytování osobních ochranných pracovních
prostředků, nevyhovující mikroklimatické podmínky. Podněty se také týkaly neoprávněného
užívání staveb bez platných kolaudačních rozhodnutí. Některé podněty poukazovaly na
nevyhovující sanitární zařízení a nedostatečný úklid na pracovišti. Ojediněle bylo
poukazováno na chybějící vstupní zdravotní prohlídku.
10 kontrol bylo provedeno v souvislosti s ověřováním údajů v předložných žádostech
případně v oznámeních na zařazení prací do kategorií.
16 kontrol bylo provedeno na základě žádosti různých subjektů. Kontroly souvisely
s požadavky zaměstnavatelů na provedení státního zdravotního dozoru před uvedením nové
provozovny do trvalého provozu nebo před uvažovanou změnou v užívání stavby. U
stávajících provozoven byly kontroly na žádost subjektu provedeny např. při modernizacích
strojního vybavení, při změnách dispozičního řešení pracovišť nebo se změnou kategorie
vykonávané práce.
V rámci všech výše uvedených kontrol bylo kontrolováno i poskytování
pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato problematika byla v rámci dozorové činnosti
kontrolována celkem 228 krát. Větší a střední zaměstnavatelé zajišťují pracovnělékařské
služby na velmi dobré úrovni. Problémy se zajišťováním těchto služeb byly zjištěny u
některých malých firem, kteří zaměstnávají cca 10 zaměstnanců.
15 sdělení bylo vydáno k hlášení prací s azbestem, které převážně učinily právnické osoby.
Hlášení zpravidla obsahovala všechny potřebné náležitosti, případně byla dle potřeby
projednána oprava nebo doplnění. Na základě hlášení proběhlo několik kontrol za účelem
ověření dodržování odpovídajících postupů pro prevenci a minimalizaci rizik expozice
azbestu při práci.
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Kontrolovány byly práce při odstraňování azbestocementových střešních krytin, výměny
azbestocementových trub a odstraňování boletických panelů. Bylo zjištěno, že zhotovitelé
dodržují stanovené náležitosti a zjištěné nedostatky byly jen formálního charakteru.
Velký zájem médií a také časté dotazy občanů se týkaly rekonstrukce budovy fakulty
managementu a ekonomiky zlínské univerzity, kde odborníci odstraňovali z vnitřní části
obvodové zdi azbestové desky.

Pracovníci odboru hygieny práce provedly v tomto objektu při výše uvedené činnosti několik
místních šetření a odborný dozor při odběru vzorků azbestových vláken z ovzduší, které
prováděla akreditovaná laboratoř. Z výsledků dosavadních měření bylo zjištěno, že
naměřené koncentrace azbestových vláken byly pod stanoveným limitem.
Co se týká problematiky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
(„NCHLS)“, projednal odbor hygieny práce v předmětném období velké množství žádostí o
projednání písemných pravidel pro vybrané nebezpečné vlastnosti chemických látek
a směsí.
V oblasti preventivní činnosti vydal za uplynulé období odbor hygieny práce také velké
množství závazných stanovisek k projektovým dokumentacím staveb v rámci jednotlivých
stupňů stavebního řízení a zúčastnili se mnoha závěrečných kontrolních prohlídek staveb,
které jsou pořádány stavebními úřady pro vydávání kolaudačních rozhodnutí.

Ve Zlíně dne 11. července 2016
Ing. Pavlína Pencová
ředitel odboru hygieny práce
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