
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY PRÁCE  
V 1. POLOLETÍ 2018  

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 a v rámci řízení o odstranění stavby 

201x 

 

2x 

stanoviska jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věcech upravených 

zvláštními právními předpisy (např.: k provozním řádům zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů, v rámci řízení o 

povolení hornické činnosti apod.) 

30x 

 

sdělení k písemným pravidlům pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsmi (NCHL/S) 

114x 

(celkem bylo 

projednáno 377 

předložených 

pravidel) 

 

 

A dále VYDALI: 

rozhodnutí zaměstnavatelům o zařazení prací do rizikových kategorií 
16x 

 

celkem bylo 

zařazeno 34 

prací do 

kategorie třetí 

rozhodnutí zaměstnavatelům o zrušení rizikových prací 2x 
celkem zrušeny 3 

rizikové práce 

sdělení zaměstnavatelům o zařazení prací do kategorie druhé 

(nerizikové) 

63x 

 

celkem bylo do 

kategorie druhé 

zařazeno 208 

prací  

 

ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ/ZAMĚSTNANCŮ:  

Bylo řešeno 8 nových podnětů, přičemž 5 z nich bylo vyhodnoceno jako důvodné, 1 jako částečně důvodný 
a 2 jako nedůvodné.  
3 podněty se týkaly možného výskytu azbestu při probíhajících demontážních resp. bouracích pracích 
(odstraňování střešní krytiny vlakového nádraží; výměna stoupacího kanalizačního potrubí v bytovém 
domě; bourání starých staveb, v nichž byl použit materiál s obsahem azbestu). V jednom z uvedených 
případů byl po prošetření podnět postoupen k dalšímu řešení stavebnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o 
odstranění stavby, jehož podmínky byly porušeny. Šetření dalších dvou podnětů bylo spojeno s odběrem 



vzorků demontované střešní krytiny resp. stoupacího kanalizačního potrubí. Výsledky stanovení přítomnosti 
azbestu ve vzorcích byly pozitivní (potvrzena přítomnost azbestových vláken). Podněty byly vyhodnoceny 
jako důvodné a bude následovat uložení sankce za nedodržení resp. porušení povinností při nakládání s 
materiály obsahujícími azbest.  
Dalších 5 podnětů upozorňovalo na nevyhovující hygienické podmínky při práci (týkaly se zejména vytápění 
a větrání na pracovišti, rozsahu a stavu sanitárního a pomocného zařízení pro zaměstnance a vybavení 
pracovišť se zobrazovacími jednotkami sedacím nábytkem).  
U důvodných resp. částečně důvodných podnětů byl se zaměstnavatelem dohodnut způsob a termín 
odstranění zjištěných nedostatků.  

 
ULOŽILI SANKCE:    
Právnické osobě byla uložena 1 pokuta ve  výši 15 000 Kč za to, že podle zjištění České inspekce životního 
prostředí (ČIŽP) nejprve vyráběla a následně dodávala na trh na území České republiky biocidní přípravky, 
které nebyly povoleny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 
2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, a ani oznámeny podle § 14 
zákona o biocidech, čímž se dopustila přestupku dle § 11 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o biocidech.  

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 NCHL/S a k problematice pracovnělékařských služeb (PLS) pro zaměstnavatele a 
pro poskytovatele PLS. 
 

PROVEDLI V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
• celkem 166 kontrol nad pracovními podmínkami zaměstnanců,  

• z toho 96 kontrol plánovaných na rok 2018, které byly ve dvou případech spojeny s měřením 

faktorů pracovních podmínek (měření koncentrace prachu a chemických látek v pracovním ovzduší 

při výkonu práce svářeč a měření hluku v pracovním prostředí při výkonu práce zámečník-svářeč a 

pomocný dělník):  

o 84 kontrol bylo z toho dle specifického zaměření provedeno jako kontrola prací kategorie 

2. až 4. v provázanosti s informačním systémem hygienické služby Kategorizace prací 

(KaPr) a dále 

o 13 kontrol spojených s aktualizací kategorizace prací s faktorem neionizující záření, 

o 10 kontrol spojených se sběrem dat pro REGEX (registr osob profesionálně exponovaných 

karcinogenům), 

o 7 kontrol provozoven zásobovaných pitnou vodou z individuálního zdroje atd. 

• 51 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 72 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). 

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

šetření se týkala převážně onemocnění způsobených fyzikálními faktory (11x), např. syndrom 

karpálního tunelu v důsledku dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování horních 



končetin (HK), a jejich součástí bylo zpravidla měření lokální svalové zátěže HK, příp. hodnocení 

pracovních poloh. Dále byla zastoupena kožní onemocnění (7x) spojená s odběrem vzorků 

z pracovního prostředí k provedení speciálních epikutánních testů. V jednom případě se jednalo o 

onemocnění dýchacích cest, konkrétně komplikovanou silikózu plic. 

  

Z OSTATNÍCH AKTIVIT ODBORU BYLO/BYLA/BYLY: 

• realizováno 5 přednášek zaměřených na ochranu zdraví při nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

na kurzech organizovaných v souvislosti se získáváním osvědčení o odborné způsobilosti I. a II. 

stupně pro výkonné pracovníky v ochraně rostlin,  

• ČIŽP poskytnuta spolupráce při 4 vícedenních kontrolách podle zákona o prevenci závažných 

havárií, 

• uskutečněny praxe 4 lékařů v rámci specializačního vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Drahomíra Koubová 
ředitelka odboru hygieny práce  
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