Hygienický dozor v oblasti pracovních podmínek – rok 2014
V roce 2014 bylo v rámci kontrolní činnosti v oblasti pracovních podmínek provedeno
celkem 3.234 kontrol. Dle zaměření převažovaly, obdobně jako v minulých letech, kontroly
provozoven s výskytem rizikových prací. V průběhu posledních let došlo v MS kraji k nárůstu
počtu pracovníků zařazených v riziku (zejména žen). Na tomto trendu se významně podílejí
montážní závody v rozvíjejících se průmyslových zónách, často s návazností na automobilový
průmysl. Přibývá zejména počet zaměstnanců vystavených riziku lokální svalové zátěže
horních končetin. V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je MS kraj na 1. místě v rámci
ČR. V roce 2014 dosáhl hodnoty 93.042 osob. Po letech nárůstu nastal v loňském roce mírný
pokles. V současné době probíhá proces aktualizace rizikových prací, kdy zaměstnavatelé
často vyvíjejí tlak na snížení kategorie rizika, nejlépe mimo riziko. Víceletým problémem je
zařazování zaměstnanců do neurčitých profesí typu dělník, manipulační dělník, pomocný
dělník, ve kterých je vykonávána řada nejrůznějších činností a kde lze velmi obtížně stanovit
charakteristickou směnu. Výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících
takovou práci pak nemusejí být zcela objektivní.
Z hlediska zařazení prací do rizika je u mužů dominantním faktorem hluk, který se na celkové
situaci podílí téměř 40 %. Mezi další významně se projevující faktory patří nadále vibrace
přenášené na ruce (hornictví, strojírenství), které se podílejí 18,2 %, a fyzická zátěž s 14,6 %
podílem. Ve zřejmé souvislosti s útlumem hornictví se snižuje podíl prací v riziku
fibrogenního prachu (11,7 %). U žen se významně uplatňuje faktor biologických činitelů
(podíl 23,9 %), což souvisí s převahou žen pracujících ve zdravotnických a sociálních
zařízeních, a fyzická zátěž (vesměs horních končetin), která souvisí zejména s prací v
montážních závodech, a tvoří 30,2 % žen v riziku. U žen ztratil dominanci rizikový faktor
hluk (21,6 %).
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Dále bylo v loňském roce např. provedeno 110 kontrol ve zdravotnických, sociálních a
lázeňských zařízeních, 99 kontrol práce v obchodních řetězcích či 80 kontrol v zařízeních ke
sběru, zpracování a recyklaci odpadů. Kontrolovány byly také práce v zemědělství, v oblasti
nakládání s chemickými látkami, rizikové práce na důlních pracovištích.
Během kontrol byly, obdobně jako v minulých letech, zjišťovány zejména nedostatky
v používání osobních ochranných pracovních prostředků, v nedostatečném vyhodnocení míry
rizika působení sledovaných škodlivin pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců a dále v
nezajištění zákonných povinností v problematice nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami. Běžným typem závad je stále nedodržování požadavků na stavebně-technické
zabezpečení pracovišť, na čistotu oken, světlíků, povrchu stěn a stropů a na zajišťování úklidu
na pracovištích. Z důvodu zjištěných závad byly za rok 2014 uloženy finanční pokuty celkem
v 56 případech v souhrnné výši 832 tis. Kč.
Kontrolováno bylo i zajištění pracovnělékařských služeb (celkem 879 kontrol). Při kontrolách
nebyly ve většině případů zjišťovány závažné nedostatky. Pouze v 9 případech bylo zjištěno
nezajištění PLS. Závodní pracovnělékařská péče je u velkých zaměstnavatelů zajišťována na
dobré úrovni, menší a malé firmy mají určité problémy se získáváním smluvních lékařů pro
poskytování PLS, zejména v okrese Bruntál. Činnost smluvních lékařů PLS je však mnohdy
zatížena formálním přístupem. U malých zaměstnavatelů poskytují PLS zejména praktiční
lékaři zaměstnanců.
Významnou součástí činnosti je šetření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení
nemoci z povolání. V roce 2014 to bylo celkem 442 případů. Tak jako v předchozích letech
jednoznačně převažují šetření u diagnóz vyžadujících objektivizaci buď lokální svalové
zátěže, nebo vibrací přenášených na horní končetiny, případně je nutné ověřovat riziko obou
faktorů. Vzhledem k vysokému počtu provedených šetření je posuzování podmínek vzniku
onemocnění v podmínkách MS kraje náročné i z ekonomického hlediska (v roce 2014 cca 1,5
mil. Kč).
V oblasti preventivní činnosti bylo v loňském roce vydáno celkem 3.133 stanovisek, z toho
1.393 stanovisek k projektové dokumentaci staveb, 852 ke kolaudacím staveb a 888 dalších
stanovisek, zejména ke změně v užívání objektů, k provozním řádům v problematice odpadů.
Již řadu let převažují drobné a středně velké stavby, zejména ze sféry obchodu, služeb a
administrativy (často rekonstrukce, adaptace nebo změny v užívání stávajících objektů).
Bylo rovněž projednáno 850 pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a
přípravky.

