
 

strana 1 

 

 
(ilustrační foto) 

Tisková zpráva o činnosti odboru hygieny práce 

za 1. pololetí roku 2022 
 

Státní zdravotní dozor 

V prvním pololetí roku 2022 bylo provedeno pracovníky odboru hygieny práce celkem 556 kontrol. 

Převažovaly plánované kontroly zaměřené na celostátní i krajské prioritní oblasti, další kontroly se týkaly 

ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání nebo šetření podnětů.  

 

V období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 probíhaly také kontroly zaměstnavatelů v souvislosti s povinným 

testováním zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 – tyto kontroly vzhledem 

pandemické situaci probíhaly distančně, a proto nejsou zahrnuty do výše uvedeného souhrnu. Kontroly 

testování byly zaměřeny na plnění povinností stanovených v mimořádném opatření č.j.: MZDR 

461/2022-1/MIN/KAN ze dne 5. ledna 2022. 

 

Níže uvedený graf znázorňuje počet provedených kontrol podle druhu kontrol za 1. pololetí roku 2022. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: KHS ZK 

 

Plánované kontroly 

Plánované kontroly byly v cca 40 % orientovány především na kontrolu pracovišť, na nichž jsou 

vykonávány práce, které svým zařazením odpovídají výsledné kategorii druhé a vyšší. Místní šetření 

byla zaměřena zejména na sledování úrovně faktorů pracovních podmínek, na zajištění adekvátní 

ochrany zdraví zaměstnanců a u rizikových prací na snížení míry expozice konkrétním rizikovým 
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faktorům. Dále cca 30 % kontrol bylo zaměřeno na zajištění pracovnělékařských služeb. Kontroly byly 

provedeny u zaměstnavatelů různého odvětví od potravinářského průmyslu, přes poskytovatele 

sociálních služeb až po kovovýroby, strojírenský průmysl apod. 

 
Dalšími stanovenými prioritními oblastmi kontrol pro rok 2022 jsou kontroly 

biocidních přípravků, kontroly výrobců, dovozců, následných uživatelů, 

distributorů a dodavatelů chemických látek, kontroly pracovišť, kde byly 

v letech 2018–2021 ověřovány podmínky vzniku nemocí z povolání, 

kontroly pracovních podmínek při práci s azbestem a problematika legionel 

v teplé vodě. 

 

Dále 13 kontrol bylo provedeno na základě doručených podnětů. Přibližně 40 % 

podnětů bylo zaměřeno na prošetření zdrojů elektromagnetického záření, 2 podněty 

byly zaměřeny na práce s materiálem obsahující azbestová vlákna a další podněty 

poukazovaly na nevyhovující pracovní podmínky (např. absence sanitárního 

zařízení), dále byly podněty cíleny na zápach, škodliviny, hluk a vibrace, a to jak 

v pracovním prostředí, tak i šířící se z průmyslových objektů do komunálního 

prostředí.  

 

Za nesplnění povinností, stanovených předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci bylo v první polovině 

roku 2022 uděleno celkem 5 sankcí v souhrnné výši 51 000,- Kč. Jedna pokuta byla udělena na základě 

šetření podnětu a 4 byly provedeny na základě zjištění při plánovaném státním zdravotním dozoru, a to 

jak u neohlášených kontrol, tak i u předem ohlášených kontrol. Z celkového počtu 5 sankcí byly 2 sankce 

uloženy v souvislosti s pracemi s azbestem, tj. za neohlášení prací s azbestem nebo za nesplnění 

stanovené zákonné lhůty pro ohlášení prací s azbestem. Jedna pokuta byla uložena v souvislosti 

s biocidními přípravky. Dále byla uložena pokuta za nevedení evidence rizikových prací a jedna pokuta 

za nepřijetí stanoveného opatření k omezení působení rizikového faktoru. 

 

Nemoci z povolání 

K ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání bylo provedeno 

96 šetření. Převážná většina z nich (více jak 80 %) podle kapitoly V. a položky č. 1 seznamu nemocí 

z povolání, kde patří nemoci přenosné a parazitární. Další šetření proběhla podle kapitoly II. a položek 

č. 9 a č. 10, což jsou onemocnění horních končetin způsobená nadměrnou jednostrannou zátěží, podle 

kapitoly III. a položky č. 2c (onemocnění způsobené azbestem) a šetření kožních onemocnění podle 

kapitoly IV. a položky č. 1 po expozici chladících kapalin a kovů. 

Nejčastěji šetřeným onemocněním byl jednoznačně COVID-19, z onemocnění horních končetin pak 

syndrom karpálního tunelu. Podle odvětví proběhlo nejvíce šetření v zařízeních zdravotních a sociálních 

služeb a kovoobrábění. 

 

COVID-19 

V lednu 2022 se všichni pracovníci odboru hygieny práce prioritně podíleli na trasování 

pozitivně testovaných osob na onemocnění COVID-19, nařizovali izolace či karantény 

a vystavovali e-neschopenky. Po celé pololetí bylo řešeno velké množství zejména 

telefonických a e-mailových dotazů od občanů a zaměstnavatelů v souvislosti 

s problematikou onemocnění COVID-19. 

V období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 probíhaly také distanční kontroly zaměstnavatelů v souvislosti 

s povinným testováním zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. V rámci 

těchto kontrol bylo zmapováno více než 80 000 výsledků testů zaměstnanců různého odvětví. 

 
Ve Zlíně, dne 12. 7. 2022 
Zpracovala Ing. Pavlína Pencová, ředitel odboru hygieny práce a kolektiv spolupracovníků 


