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Odbor hygieny práce

Ve 2. pololetí roku 2017 bylo provedeno pracovníky odboru hygieny práce celkem 373 kontrol.
Převažovaly kontroly plánované zaměřené na celostátní a krajské prioritní oblasti. Počty kontrol dle
specifické náplně podrobněji znázorňuje následující graf.
Tab. 1 Počet kontrol dle celostátních priorit

V období 2. pololetí roku 2017 bylo provedeno nejvíce kontrol prací zařazených do kategorie 2, 2R, 3 a 4
v provázanosti s informačním systémem KaPr – Registr kategorizace prací. Dále byly ve větší míře
zastoupeny kontroly zaměřené na provozy zemědělského a průmyslového charakteru zařízení.
Z celkového počtu 198 kontrol zaměřených na zajištění pracovnělékařských služeb u zaměstnavatelů
bylo shledáno, že pouze ve 2 případech nebyla zaměstnavatelem pracovnělékařská péče zajištěna vůbec
a v 6 případech byla zajištěna nedostatečně. Podrobnější přehled je znázorněn v následujícím grafu.
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Tab. 2 Počet kontrol zaměřených na zajištění pracovnělékařských služeb (PLS)

V rámci provedených kontrol bylo pracovníky odboru hygieny práce uloženo celkem 10 pokut v celkové
výši 66.000 Kč. Pokuty byly uloženy za neuzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb,
za neprovedené lékařské prohlídky, za nepředložení oznámení či žádosti o zařazení prací do kategorií,
za nezajištění sanitárního zařízení pro zaměstnance na pracovišti, tedy porušení § 92h odst. 1 písm. b), §
92h odst. 3 písm. a), § 92h odst. 7 písm. a), § 82 odst. 2 písm. k), zákona č. 258/2000 Sb., v platném
znění.
Dále odbor hygieny práce vede 1 správní řízení s právnickou osobou za neposkytnutí součinnosti
s orgánem ochrany veřejného zdraví.
Na základě doručených podnětů a stížností bylo provedeno celkem 24 kontrol. Největší podíl šetřených
podnětů a stížností, jak již oprávněných či neoprávněných, se týkal nevyhovujících pracovních a
mikroklimatických podmínek, nezajištění sanitárního zařízení pro zaměstnance, nadměrné fyzické zátěže
zaměstnanců, zápachu chemických látek.
V rámci krajských priorit pro rok 2017 byly kontroly zaměřeny na expozici ultrafialovému záření v
pracovním prostředí u vybraných profesí při svařování. V druhé polovině roku 2017 bylo provedeno
celkem 5 kontrol u prací, jejichž nedílnou součástí pracovní činnosti je svařování.
Z dosavadních výsledků měření ultrafialového záření v pracovním prostředí vyplývá, že přípustný
expoziční limit pro ultrafialové záření je překročen při expozici svařování již po několika sekundách bez
ohledu na typ svařovacího agregátu či svařovaný materiál (ocel a nerez).
Ve 2. pololetí roku 2017 bylo provedeno celkem 46 šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro
účely posuzování nemocí z povolání k 19 přijatým případům. Nejvíce šetření proběhlo podle kapitoly II.,
položek č. 10 a č. 9 Seznamu nemocí z povolání k onemocněním způsobeným jednostrannou a
nadměrnou zátěží horních končetin.
Další šetření proběhla podle kapitoly IV. k posouzení kožních nemocí způsobených nejčastěji chladícími
emulzemi, podle kapitoly V. k potvrzení profesionality infekčních a parazitárních onemocnění, podle
kapitoly I. k potvrzení příčinné souvislosti mezi onemocněním a expozicí chemické látce a podle kapitoly
III. pro posouzení onemocnění horních cest dýchacích. Více šetření proběhlo u žen.
Podle průmyslových odvětví byla šetření nejčastěji provedena ve výrobě dílů pro motorová vozidla, u
obrábění, výrobě výbušnin, výrobě nábytku a u kompletačních prací.
Nejčastěji šetřenou diagnózou onemocnění byl syndrom karpální tunelu.
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Tab. 3 Počet šetřených onemocnění ve ZK v 2. pololetí 2017

Ve Zlíně, dne 15. 1. 2018
Ing. Pavlína Pencová
ředitel odboru hygieny práce + kolektiv pracovníků
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