
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY PRÁCE  
VE 3. ČTVRTLETÍ 2016  

Za dané období pracovníci odboru HP v Karlovarském kraji  

POSOUDILI V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALI: 
 
 

 Souhlas Nesouhlas 

závazná stanoviska k dokumentacím a projektům v rámci územních 

a stavebních řízení a následným kolaudacím či uvedením staveb do 

zkušebního provozu 

92x 

 

stanoviska jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věcech 

upravených zvláštními právními předpisy (např.: k provozním 

řádům zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů, 

ve vztahu k zákonu o prevenci závažných havárií apod.) 

22x 

 

sdělení k písemným pravidlům pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsmi 

50x 

(celkem bylo 

projednáno 367 

předložených 

pravidel) 

 

 

A dále VYDALI: 

rozhodnutí zaměstnavatelům o zařazení prací do rizikových kategorií 10x 

 

sdělení zaměstnavatelům o zařazení prací do kategorie druhé 

(nerizikové) 
37x 

 

 

ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ:  

Byly řešeny celkem čtyři nové podněty. Jeden se týkal možného výskytu azbestu při probíhajících 
demontážních pracích (odstraňování střešní krytiny rodinného domu). Na základě šetření podnětu, 
spojeného s odběrem vzorků demontované střešní krytiny, a výsledků stanovení přítomnosti azbestu ve 
vzorku byl daný podnět vyhodnocen jako nedůvodný (azbest v odebraném vzorku přítomen nebyl). 
Ve spolupráci s odborem hygieny obecné a komunální KHS byl řešen druhý podnět na hluk v komunálním 
prostředí související s provozem výrobního závodu. Šetření dále probíhá. Další podnět se týkal 

nevyhovujících hygienických podmínek při práci (vysoké teploty na pracovišti). Ve spolupráci 
s odborem hygieny obecné a komunální KHS byl dále řešen podnět na nepořádek a zápach 
v komunálním prostředí. Současně bylo dokončeno šetření jednoho důvodného podnětu 
z předchozího čtvrtletí roku 2016 (výskyt plísní na pracovišti). 

 



PROVÁDĚLI KONZULTACE: 
Nejčastěji k podání či přepracování návrhů na zařazení prací do kategorií, ke změnám v zařazení či vyřazení 
prací z evidence kategorizace prací, k rozpracovaným projektům, včetně projektů na odstranění staveb, 
jejichž součástí je i materiál potenciálně obsahující azbest, ke změnám v užívání staveb, k zajištění vhodných 
podmínek práce, k zavedení nové výroby, k provozním řádům zařízení pro nakládání s odpady, k projednání 
pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a k problematice 
pracovnělékařských služeb (dále jen „PLS“) pro zaměstnavatele a pro poskytovatele PLS. 
 

PROVEDLI V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 celkem 125 kontrol nad pracovními podmínkami zaměstnanců,  

 z toho 75 plánovaných kontrol na rok 2016, které byly ve třech případech spojeny s měřením 

faktorů pracovních podmínek (stanovení plísní v pracovním ovzduší provozovny pošty, měření 

vibrací přenášených na ruce při práci truhláře a měření UV záření při práci svářeče):  

o 63 kontrol bylo z toho dle specifického zaměření spojeno s aktualizací dat vložených 

do informačního systému hygienické služby Kategorizace prací (KaPr) a dále 

o 18 kontrol rizikových prací,  

o 14 kontrol lázeňských a ubytovacích zařízení, 

o 12 kontrol zemědělských závodů. 

 50 kontrol neplánovaných, provedených např. v souvislosti s plněním nově vyhlášeného úkolu 

hlavního hygienika ČR nebo za účelem ověřování údajů v předložených návrzích na kategorizaci 

prací apod. 

Součástí převážné většiny prováděných kontrol byla kontrola zajištění PLS (provádění lékařských 

preventivních prohlídek zaměstnanců, dohledu na pracovištích a poskytování poradenství ze strany 

poskytovatelů PLS a zajištění dalších povinností ve vztahu k PLS zaměstnavatelem). 

 5 šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání. Tato 

šetření se ve čtyřech případech týkala kožních onemocnění, konkrétně diagnózy alergická kontaktní 

dermatitida, a v jednom případě bylo šetření prováděno v souvislosti s diagnózou astma 

bronchiale. 

Úkol hlavního hygienika ČR byl cílen na pracovní podmínky zaměstnanců v provozovnách potravinářských 

maloobchodních řetězců. V souvislosti s jeho plněním bylo provedeno 31 kontrol. Při kontrolách se 

pracovníci odboru hygieny práce zaměřovali na problematiku nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými směsmi a dále na problematiku zajištění PLS. V Karlovarském kraji nebyla zjištěna 

žádná zásadní pochybení a nebyla uložena žádná pokuta. Nalezené drobné nedostatky byly odstraněny již 

přímo v průběhu kontroly nebo v dohodnutých termínech. 

ULOŽILI SANKCE:    
2 pokuty v celkové výši 18 000 Kč za porušení povinností zaměstnavatelů při nakládání s azbestem. 

Konkrétně se jednalo o malé stavební firmy provádějící bourací práce na stavbách, při jejichž realizaci byly 

použity materiály s obsahem azbestu. Při kontrolách byly přizvanými pracovníky Zdravotního ústavu se 

sídlem v Ústí nad Labem odebrány vzorky k identifikaci případné přítomnosti azbestových vláken 

v bouraných materiálech. Po potvrzení přítomnosti azbestu byly následně vydány pokuty za porušení vícero  

povinností zaměstnavatele,  tj. nejen  těch formálních jako je hlášení prací s azbestem a projednání opatření 

k ochraně zdraví při práci s azbestem, ale zejména za neprovedení minimálních opatření k ochraně zdraví 



zaměstnanců při práci (neposkytnutí vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, nevymezení 

kontrolovaných pásem, použití nevhodných technologických postupů a následně nevhodné nakládání 

s odpadem obsahujícím azbest atd.). 

 

  

 

 

Zpracovaly: 

Ing. Drahomíra Koubová 
ředitelka odboru hygieny práce  

 
Jana Háčková 
tisková mluvčí 

  


