ODBOR HYGIENY PRÁCE
TISKOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA
2. POLOLETÍ ROKU 2016
Ve druhém pololetí roku 2016 bylo provedeno pracovníky odboru hygieny práce celkem 428 kontrol.
Převažovaly kontroly plánované zaměřené na celostátní i krajské prioritní oblasti.
Počty kontrol dle specifické náplně podrobněji znázorňuje následující graf.
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Ve sledovaném období bylo provedeno nejvíce kontrol za účelem inventarizace a validace dat
informačního systému KaPr – Registr kategorizace prací. Velký podíl měly kontroly zaměřené na
ochranu zdraví při práci při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi („NCHLS“) a
kontroly zaměřené na rizikové práce třetí a čtvrté kategorie.
V rámci provedených kontrol bylo pracovníky odboru hygieny práce uloženo celkem 8 pokut v celkové
výši 55 000 Kč.
Pokuty byly uloženy zejména za neuzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb, za
neprovedení kategorizace prací, za neprojednání písemných pravidel pro nakládání s NCHLS, za
nepodání hlášení prací s azbestem při odstraňování střešní krytiny.
Úkol hlavního hygienika
V průběhu třetího čtvrtletí roku 2016 byl
pracovníky odboru hygieny práce proveden cílený
úkol hlavního hygienika MZ ČR zaměřený na
provedení
státního
zdravotního
dozoru
v maloobchodní síti velkých potravinářských
řetězců. Bylo provedeno 48 kontrol. Kontrolovány
byly
pracovní
podmínky
zaměstnanců
a
dodržování hygienických požadavků na ochranu
zdraví při práci. V rámci provedených kontrol byly
zjištěny méně závažné nedostatky, které
kontrolované subjekty v požadovaných termínech odstranily. K sankcím přistoupeno nebylo.

Krajské priority
Ve druhém pololetí roku 2016 bylo dokončeno plnění krajské priority stanovené odborem hygieny
práce pro rok 2016: Posouzení ergonomie pracovního místa u profese šička. V rámci tohoto úkolu
byly posuzovány ergonomické ukazatele pracovního místa u šiček a současně bylo ověřováno
správné zařazení práce šička z hlediska rizikových faktorů pracovní poloha a lokální svalová zátěž.
Provedeno bylo celkem 26 kontrol různých typů šicích dílen s různými výrobními programy od šití
obuvi, oděvů, potahů a matrací, ortéz a bandáží, galanterijních výrobků. Z výsledků kontrol bylo
zřejmé, že rizikový faktor lokální svalová zátěž odpovídá kategorii třetí u všech typů měřených šicích
strojů s ohledem na konkrétní podmínky práce. Mimo šití na plochém šicím stroji bylo prokázáno
zařazení práce v rizikovém faktoru pracovní poloha rovněž do kategorie třetí.
Krajská priorita č. 2/2016: Kontrola podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při nakládání
s NCHLS v souvislosti s projednáváním předložených pravidel. Z původně 40 plánovaných kontrol
bylo provedeno celkem 79 kontrol v průběhu celého roku 2016.
Ve druhém pololetí roku 2016 bylo provedeno celkem 60 šetření k ověření podmínek vzniku
onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání. Souhrnně za rok 2016 bylo přijato celkem 55
žádostí střediska nemocí z povolání pro Zlínský kraj. Do konce roku bylo uzavřeno 43 případů
potencionálních profesionálních onemocnění, z nichž u 30 případů byly podmínky pro vznik nemoci
z povolání splněny. Počet šetření byl shodný u mužů a žen. Nejvíce onemocnění bylo posuzováno
podle kapitoly II. Seznamu nemocí z povolání, což jsou nemoci způsobené fyzikálními faktory
(přetížení horních končetin, vibrace, hluk), dále podle kapitoly IV., což jsou nemoci kožní (noxy:
chladící emulze, konzervační látky, kovy, lepidla). Následující graf znázorňuje přehled šetřených
onemocnění ve Zlínském kraji v roce 2016.
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Nejčastější šetřenou diagnózou v roce 2016 byl syndrom karpálního tunelu způsobený nadměrnou a
jednostrannou zátěží horních končetin a kontaktní dermatitidy.
Zlínský kraj se i nadále řadí mezi kraje s nejnižším počtem ročně hlášených nemocí z povolání
s klesajícím trendem počtu hlášení.

Ve Zlíně, dne březen 2017
Ing. Pavlína Pencová
ředitel odboru hygieny práce
Mailová adresa: pavlina.pencova@khszlin.cz, telefon 577 006 736

