
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY PRÁCE  
VE 2 .  POLOLETÍ 2017  

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 

222x 

 

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, v rámci řízení o 

povolení hornické činnosti apod.) 

38x 

 

sdělení k písemným pravidlům pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsmi (NCHL/S) 

118x 

(celkem bylo 

projednáno 566 

předložených 

pravidel) 

 

 

A dále VYDALI: 

rozhodnutí zaměstnavatelům o zařazení prací do rizikových kategorií 

 

16x 

 

celkem bylo 

zařazeno 38 

prací do 

kategorie třetí 

rozhodnutí zaměstnavatelům o zrušení rizikových prací 2x 

celkem bylo 

zrušeno 5 

rizikových prací 

rozhodnutí zaměstnavateli o zrušení požadavku na měření u 

rizikových prací 
1x 

 

celkem u 1 

rizikové práce 

 

 sdělení zaměstnavatelům o zařazení prací do kategorie druhé 

(nerizikové) 
80x 

celkem bylo do 

kategorie druhé 

zařazeno 360 

prací  

 

 
 



ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ:  

Bylo řešeno pět nových podnětů. Jeden se týkal možného výskytu azbestu při čištění/mytí údajně 

eternitové střešní krytiny na bytovém domě tlakovou vodou. Přítomnost matriálů s obsahem azbestu se 

nepotvrdila a podnět byl vyhodnocen jako nedůvodný. Další čtyři podněty, z toho jeden postoupený Policií 

ČR a jeden Městskou policií MÚ Františkovy Lázně, upozorňovaly na nedostatky v zajištění 

pracovnělékařských služeb (PLS) resp. nevyhovující hygienické podmínky při práci (zajištění, rozsah a stav 

sanitárního a pomocného zařízení pro zaměstnance) a všechny byly vyhodnoceny jako nedůvodné.  

 
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 PLS pro zaměstnavatele a pro poskytovatele PLS. 

 

PROVEDLI V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 celkem 152 kontrol nad pracovními podmínkami zaměstnanců,  

 z toho 99 kontrol plánovaných na rok 2017, které byly v šesti případech spojeny s měřením faktorů 

pracovních podmínek (měření lokální svalové zátěže resp. ergonomie pracovního místa - 

pracovních poloh (4x), měření koncentrace prachu a chemických látek v pracovním ovzduší (2x)):  

o 92 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 40 kontrol provozů zemědělského a průmyslového charakteru,  

o 34 kontrol provozoven a prací s problematikou NCHL/S, 

o 8 kontrol zdravotnických a sociálních zařízení,  

o 7 kontrol spojených s aktualizací kategorizace prací s faktorem neionizující záření atd. 

 44 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 86 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). 

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

šetření se týkala převážně nemocí způsobených fyzikálními faktory (4x), např. skákavý palec, 

oboustranný syndrom karpálního tunelu a léze n. ulnaris v oblasti lokte oboustranně, vše 

v důsledku dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, a dále kožních nemocí (3x), 

kdy šetření bylo spojeno s odběrem vzorků z pracovního prostředí k provedení speciálních 

epikutánních testů. Jednotlivě byly zastoupeny nemoci dýchacích cest, konkrétně diagnóza astma 

bronchiale, a nemoci přenosné z člověka na člověka, konkrétně akutní virová hepatitida typu C. 

 

 

 



Z OSTATNÍCH AKTIVIT OBORU BYLA/BYLY/BYL: 

 realizována 1 přednáška, zaměřená na ochranu zdraví při nakládání s přípravky na ochranu rostlin, 

na kurzu organizovaném v souvislosti se získáváním osvědčení o odborné způsobilosti I. a II. stupně 

pro výkonné pracovníky v ochraně rostlin,  

 připravena 1 přednáška pro inspektory BOZP Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a 

naftového průmyslu regionu Sokolov se zaměřením na povinnosti zaměstnavatelů v oblasti 

nakládání s NCHL/S, se zvláštním důrazem na ochranu zdraví při práci s těmito látkami, 

 na mezikrajském semináři OOVZ v Žinkovech prezentovány výsledky měření a hodnocení LSZ při 

výkonu práce masér a fyzioterapeut v Karlovarském kraji (KK), 

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

 vypracovány a na MZ ČR zaslány návrhy k připravované novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,  

 v rámci přípravy havarijního plánu KK vypracován seznam provozoven v gesci oboru HP 

zásobovaných na území KK pitnou vodou z individuálního zdroje, jako podklad pro HZS KK, 

 realizovány 2 praxe lékařů v rámci specializačního vzdělávání a 2 odborné praxe studentů 

farmaceutické a lékařské fakulty.  

 
 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Drahomíra Koubová 
ředitelka odboru hygieny práce  

http://www.obrazky.cz/?q=mas%C3%A9r&url=http://www.brc.cz/img/maser.jpg&imageId=4f77ceda4c22df0a&data=lgLEEKHcgprZpe-2ZwMCfuKXjsPEMDvbmVI4PkShGnZ5ZSPZWtYzSfPylrXuome33D-bD_KkvS3nq3tvzNKZeJxagpqfSc5abw8yxAKnTJPEAhwuxAKJssQC92M%3D

