
Hygienický dozor v oblasti pracovních podmínek – rok 2012 
 

V roce 2012 bylo v rámci kontrolní činnosti v oblasti pracovních podmínek provedeno celkem 
3 519 kontrol. Dle zaměření převažovaly kontroly provozoven, kde se vykonávají rizikové 
práce. V MS kraji neustále narůstá počet rizikových prací a s tím i počet pracovníků 
zařazených v riziku. Stále častěji se, bohužel, tento trend vztahuje na ženy. 
 
Vývoj počtu zaměstnanců v riziku práce v MSK v letech 2005 až 2012 - zdroj MZd ČR 
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V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je MS kraj dlouhodobě na 1. místě v rámci ČR. V 
roce 2012 již přesáhl hodnotu 90 tisíc, což činí cca 20 % republikového počtu. V posledních 
letech dochází k nárůstu, který je vyvolán rozvojem montážních závodů v průmyslových 
zónách často s návazností na automobilový průmysl. Přibývá hlavně riziko lokální svalové 
zátěže horních končetin. 
 
Podíl zaměstnanců v riziku dle okresů MS kraje 2012 – zdroj MZd ČR 
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Mezi okresy s nejvyšší rizikovou zátěží z práce patří Ostrava (téměř 33 %), Karviná a Frýdek-
Místek (více něž 21 %). 
 

Celkem

Prach
17130; 11%

Vibrace
25375; 16%

Fyzická zátěž
25119; 16%

Pracovní poloha
8433; 5%

Biologické činitele
7001; 4%

Ostatní
17764; 11%

Hluk
58724; 37%

 
 
Dominantním rizikovým faktorem je stále hluk (37 %), následují vibrace (16 %), zvýšil se 
podíl rizika fyzické zátěže (nyní již také 16 %), naopak se snižuje podíl rizika prašnosti (11 
%).  
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U ženské části populace je však poměrné rozložení rizikových faktorů s ohledem na 
vykonávané činnosti poněkud odlišné (fyzická zátěž 27 %, hluk 24 %, biologické činitele 22 
%). Riziko prachu a vibrací je na velmi nízké úrovni – 3 až 4 %. 
 
Dále bylo v loňském roce např. provedeno 380 kontrol prací s ručními vibrujícími nástroji či 
105 kontrol na základních a středních školách se zaměřením na ochranu vyučujících i žáků 
při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Kontrolovány byly také práce 
ve stavebnictví, práce s balíky na poštách, rizikové práce na důlních pracovištích. 
 
Během kontrol byly, obdobně jako v minulých letech, zjišťovány zejména nedostatky 
v používání osobních ochranných pracovních prostředků a v nedostatečném vyhodnocení 
míry rizika působení sledovaných škodlivin pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců. 
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 ve 21 případech uloženy finanční sankce 
v celkové výši 199 000 Kč. 
 
Kontrolováno bylo i zajištění závodní lékařské preventivní péče, celkem bylo provedeno 
1 094 kontrol tohoto typu. Stále platí, že u velkých zaměstnavatelů je zajišťována na dobré 
úrovni, menší a malé firmy mají určité problémy se získáváním smluvních lékařů pro 
poskytování pracovnělékařských služeb, zejména v okresech Opava a Bruntál. Činnost 
smluvních lékařů je však, bohužel, mnohdy zatížena formálním přístupem. Pouze ve 4 
případech neměly kontrolované subjekty závodní lékařskou preventivní péči zajištěnu. Za 
závady zjištěné při kontrolách byly uloženy finanční sankce v celkové výši 45 000 Kč. 
Jednalo se zejména o nezajištění vstupních a periodických lékařských prohlídek 
u zaměstnanců zařazených do rizikové kategorie. 
 
V oblasti preventivní činnosti bylo v loňském roce vydáno celkem 3 538 stanovisek, z toho 
1 612 stanovisek k projektové dokumentaci staveb, 859 ke kolaudacím staveb a 1 067 dalších 
stanovisek, zejména ke změně v užívání objektů a k provozním řádům v problematice odpadů. 
Oproti roku 2010 došlo k nárůstu o téměř 900 stanovisek, což může naznačovat určité oživení 
ve stavebním sektoru. Při posuzování projektů i při kolaudování staveb však stále převažují 
drobné a středně velké stavby, zejména ze sféry obchodu a služeb. Výjimečná svým rozsahem 
byla v tomto ohledu výstavba Obchodně zábavního centra Forum Nová Karolína. 
 
Bylo rovněž projednáno 648 pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a 
přípravky. 


