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(ilustrační foto) 

 

Tisková zpráva o činnosti odboru hygieny práce 
za 2. pololetí roku 2022 

 
Státní zdravotní dozor 

V druhém pololetí roku 2022 bylo provedeno pracovníky odboru hygieny práce celkem 529 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 předmětném období byly Hlavní hygieničkou České republiky uloženy také cílené úkoly k provedení 

státního zdravotního dozoru na pracovištích s diisokyanáty při výrobě polyuretanů a v pokladnách 

prodejních míst, kde se vydávají účtenky za účelem kontroly obsahu bisfenolu A. Kontrol bylo provedeno 

celkem 13 a nebylo zjištěno žádné pochybení. 

 

Níže uvedený graf znázorňuje počet provedených kontrol podle druhu kontrol za 2. pololetí roku 2022. 

 

 

(zdroj: KHS ZK) 
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Plánované kontroly 

Plánované kontroly byly v cca 77 % orientovány 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 ochrany zdraví zaměstnanců 

a u rizikových prací na snížení míry expozice konkrétním rizikovým faktorům.  

Kontroly byly provedeny napříč průmyslovými odvětvími od potravinářského průmyslu, přes 

poskytovatele sociálních služeb až po kovovýroby, strojírenský průmysl apod. 

 

V předmětném období byly také kontrolovány biocidní přípravky. 

 

Kontrolováni byli také výrobci, dovozci, následní uživatelé, distributoři a dodavatelé chemických látek. 

 

Podněty 

Na základě doručených podnětů bylo provedeno 23 kontrol.  

Podněty se nejvíce týkaly nevyhovujícího pracovního prostředí (např. nevyhovujících mikroklimatických 

podmínky, nadměrné prašnosti, nadměrné hlučnosti, absence sanitárního zařízení). Některé podněty 

poukazovaly na zápach, chemické škodliviny, hluk a vibrace, a to jak v pracovním prostředí, tak 

i v komunálním prostředí. 

 

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

roku 2022 uděleno celkem 9 sankcí v souhrnné výši 59 000,- Kč. Šest pokut bylo uděleno na základě 

šetření podnětu a 3 byly provedeny na základě zjištění při plánovaném státním zdravotním dozoru, a to 

jak u neohlášených kontrol, tak i u předem ohlášených kontrol. Sankce byly uloženy také v souvislosti 

s nepovolenými biocidními přípravky. 

 

Nemoci z povolání 

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

77 šetření. Nejvíce šetření proběhlo podle kapitoly V. a položky č. 1 Sezamu nemocí z povolání, kde 

se řadí nemoci přenosné a parazitární. Další šetření proběhla podle kapitoly II. a položek č. 9 a č. 10, 

což jsou onemocnění způsobené jednostrannou nadměrnou zátěží horních končetin, šetření 

onemocnění kůže podle kapitoly IV. a položky č. 1 a šetření podle kapitoly III. a položek č. 1a a č. 2c 

(nemoc z fibrogenního prachu a z azbestu).  

Nejčastějším posuzovaným onemocněním byl covid-19 (81 %) v zařízení zdravotních a sociálních 

služeb, z onemocnění horních končetin pak syndrom karpálního tunelu v provozech výroby zbraní a dílů 

pro motorová vozidla. Jako příčinu kožních nemocí lze označit kovy a kovoobráběcí kapaliny. 

 

Preventivní dozor 

V předmětném období bylo vydáno 915 závazných stanovisek podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanoviska byla vydávána pro jednotlivé stupně stavebního řízení, V celkovém počtu jsou zahrnuta 

i závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb základnových stanic mobilních operátorů. 

Dokumentace i projektové dokumentace předkládali převážně investoři z řad malých a středních 

podniků, v minoritním zastoupení pak významní investoři Zlínského kraje. Z průmyslových odvětví to 

bylo převážně strojírenství, automobilový průmysl, dřevozpracující průmysl, chemický průmysl včetně 

plastikářského a gumárenského a v neposlední řadě i resort potravinářský. 

 

Ve Zlíně, dne 23. 1.2023 

Zpracovala: Ing. Pavlína Pencová, ředitel odboru hygieny práce a kolektiv pracovníků 


