KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Státní zdravotní dozor v oblasti ochrany zdraví při práci v MSK
(aktuální situace)
Státní zdravotní dozor v oblasti ochrany zdraví při práci byl zaměřen především na kontrolu
plnění povinností zaměstnavatelů - povinnost kategorizovat práce, zajistit pracovnělékařské
služby pro zaměstnance (vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídky), zajistit
vyhovující pracovní podmínky (větrání, vytápění, osvětlení, ergonomické požadavky), včetně
kvalitního sanitárního zařízení. Kontroly byly prováděny zejména na rizikových pracovištích
s ohledem na výskyt rizikových faktorů (prach, chemické látky, hluk, vibrace, lokální svalová
zátěž), dále s ohledem na uplatňování režimových a organizačních opatření (bezpečnostní
přestávky, používání osobních ochranných pracovních prostředků). Rovněž byly prováděny
kontroly na pracovištích s lasery ve zdravotnických a rehabilitačních zařízeních a bylo
sledováno nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Nemalou část činnosti
v oblasti ochrany zdraví při práci tvoří šetření podmínek vzniku onemocnění pro účely
posuzování nemocí z povolání.
KHS MSK prověřovala řadu podnětů zaměřených na pracovní prostředí a pracovní
podmínky. Doposud bylo podáno celkem 71 podnětů, z toho bylo 30 oprávněných. Podněty
se týkaly převážně možné expozice chemickým látkám na pracovišti, popř. ohrožení zdraví
při likvidaci azbestocementové střešní krytiny, dále úrovně mikroklimatických podmínek,
nezajištění teplé vody k očistě zaměstnanců a provádění pracovnělékařských služeb.
Podněty podávají bývalí i současní nespokojení zaměstnanci, kteří však většinou mají tímto
způsobem snahu řešit narušené mezilidské vztahy na pracovišti. I z tohoto důvodu bývají
často podněty hodnoceny jako neoprávněné. Velký podíl přijatých podnětů je anonymních zaměstnanci se obávají případných problémů ze strany zaměstnavatele.
V dosavadním období roku 2017 bylo provedeno celkem 2241 kontrol a hygienických
šetření. Za zjištěné nedostatky jsou ukládány finanční sankce - nejčastěji zaměstnavatelé
nepodali žádost nebo oznámení o zařazení prací do příslušných kategorií rizika, nevedli
požadovanou evidenci rizikových prací, nezajistili nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a směsmi v souladu s právními předpisy či řádně nezajistili pro své zaměstnance
pracovnělékařské služby. Sankce byly uloženy též za nevyhovující sanitární zařízení a za
nezajištění pitného režimu. Za zmíněné nedostatky bylo v roce 2017 uloženo již 106 pokut
v celkové výši 737.000,- Kč.
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