
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY PRÁCE  
VE 4 .  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 

129x 

 

1x 

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.) 

25x 

 

sdělení k písemným pravidlům pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsmi 

49x 

(celkem bylo 

projednáno 324 

předložených 

pravidel) 

 

 

A dále VYDALI: 

rozhodnutí zaměstnavatelům o zařazení prací do rizikových kategorií 
14x 

 

celkem bylo 

zařazeno 22 

prací do 

kategorie třetí 

sdělení zaměstnavatelům o zařazení prací do kategorie druhé 

(nerizikové) 

69x 

 

celkem 270 prací 

kategorie druhé 

 

ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ:  

Byly řešeny dva nové podněty. První se týkal nevyhovujících hygienických podmínek při práci (nízké teploty 
na pracovišti a v sanitárním zařízení – nedostatečné vytápění) a byl vyhodnocen jako částečně důvodný. 
Druhý podnět upozorňující na údajný únik čpavku ze zimního stadionu byl vyhodnocen jako nedůvodný. 
Měřením koncentrace prachu a chemických látek v pracovním ovzduší při dělení a svařování hliníkových 
dílů a lepení gum pokračovalo šetření podnětu z prvního čtvrtletí roku 2016 (nedostatečné větrání 
související s nevyužíváním nuceného větrání). Měření by mělo objektivizovat úroveň sledovaných 
rizikových faktorů pracovních podmínek. Definitivní závěr bude možno učinit až po dodání a vyhodnocení 
výsledků měření. 

 
 
 



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 135 kontrol nad pracovními podmínkami zaměstnanců,  

 z toho 110 kontrol plánovaných na rok 2016, které byly ve dvanácti případech spojeny s měřením 

faktorů pracovních podmínek (např. měření vibrací přenášených na ruce při práci dělník při výrobě 

kytar, měření lokální svalové zátěže při práci řezník, cukrářka, pekař, masér, výroba hudebních 

nástrojů, měření celkové fyzické zátěže při práci všeobecná sestra a pracovník přímé péče v domově 

se zvláštním režimem, měření koncentrace prachu resp. chemických látek v pracovním ovzduší při 

práci svářeče, při výrobě smyčců atd.):  

o 67 kontrol bylo z toho dle specifického zaměření spojeno s aktualizací dat vložených 

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

o 51 kontrol rizikových prací,  

o 18 kontrol lázeňských a ubytovacích zařízení, 

o 13 kontrol spojených se sběrem dat pro REGEX (registr osob profesionálně exponovaných 

karcinogenům) atd. 

 24 kontrol neplánovaných, provedených např. v souvislosti s šetřením podnětů nebo za účelem 

ověřování údajů v předložených návrzích na kategorizaci prací či provozních řádech zařízení pro 

nakládání s odpady apod. 

Součástí 83 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). 

 1 šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání. Toto 

šetření se týkalo kožního onemocnění, konkrétně diagnózy neurčená kontaktní dermatitida při 

výkonu práce masérka, a kromě jiného bylo spojeno s odběrem vzorků látek z pracoviště 

k provedení speciálních epikutánních testů. 

 

Z OSTATNÍCH AKTIVIT OBORU BYLA/BYLY: 

 realizována přednáška pro inspektory BOZP Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a 

naftového průmyslu Sokolovského regionu se zaměřením na problematiku hygieny práce, tj. na 

ochranu zdraví při práci 

 ČIŽP poskytnuta spolupráce při 1 vícedenní kontrole podle zákona o prevenci závažných havárií 

 v rámci vnitřního připomínkového řízení vypracovány a na MZ ČR zaslány připomínky k návrhu 

novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 

 



  

 

 

Zpracovaly: 

Ing. Drahomíra Koubová 
ředitelka odboru hygieny práce  

 
Jana Háčková 
tisková mluvčí 

  


