KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Kontroly pracovních podmínek pekáren v roce 2018
Cílem kontrol, které probíhaly většinou v odpoledních příp. nočních směnách, bylo ověření
jak pracovních podmínek tak i plnění povinností zaměstnavatele vzhledem ke kategorizaci
prací a zajištění pracovnělékařských služeb. Kontroly byly prováděny na všech odděleních
hygieny práce v rámci Moravskoslezského kraje.
Kontrolována byla v průběhu roku pracoviště provozoven, kde jsou vyráběny pekařské
výrobky, a to od přípravy těsta až do upečení a expedice - prodeje. Zaměstnanci
v pekárnách vykonávají práce, při níž jsou významné faktory fyzická zátěž – lokální svalová
zátěž horních končetin, prach mouky, zátěž teplem, jejichž hygienické limity jsou nezřídka
překračovány.

Celkem bylo na všech územních pracovištích provedeno 57 kontrol. Ve 20 z kontrolovaných
provozoven, to je zhruba třetina, byly zjištěny závady. Nejčastěji byly zjišťovány závady
v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb (PLS), které především spočívaly v nezajištění
smluvního poskytovatele PLS, zařazení zaměstnanců k práci neodpovídající jejich zdravotní
způsobilosti, v nedostatcích v kategorizaci prací, která např. neodpovídá aktuálním
podmínkám na pracovišti, v menší míře šlo o nedostatky v údržbě a úklidu pracoviště, nebo
neúplných pravidel pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
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Z důvodu zjištěných závad byly v 14 případech uplatněny sankce formou blokové pokuty na
místě nebo příkazem ze stanice, ve 3 případech bude k uložení pokuty zahájeno správní
řízení.
Vzhledem k množství zjištěných závad a s ohledem na množství provozoven, které dosud
nebylo možné prověřit, bude v těchto kontrolách pokračováno i v roce 2019.
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