
II. 

 

Předkládací zpráva 
 
Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci je 
předkládána na základě usnesení č. 969 vlády České republiky ze dne 1. října 2003 ke Zprávě 
o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2002, 
kterým bylo vládou uloženo předkládat každoročně v termínu do 30. září Zprávu o činnosti 
orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci.  
 
Obsahové členění zprávy respektuje vymezení působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci určenou zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními 
předpisy.  
 
Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl 
v roce 2010 zaměřen na kontrolu provozoven, kde jsou vykonávány rizikové práce. Bylo 
pokračováno v kontrolách provozoven výrobního charakteru, kde jsou vykonávány práce 
zařazené do kategorie 2 a kontroly provozoven s opakovaným výskytem nemocí z povolání. 
Tematické kontroly byly zaměřeny na kontrolu prací spojených s expozicí karcinogenům 
včetně práce s cytostatiky a kontroly prací s chemickými látkami a přípravky v nábytkářství 
a při průmyslovém a chemickém čištění. Tyto posledně uvedené kontroly byly prováděny na 
základě zaměření evropské kampaně „Hodnocení rizik při používání nebezpečných látek na 
pracovištích“ a probíhaly ve spolupráci s orgány inspekce práce. Trvale probíhá cílené 
vyhledávání subjektů, které nepředložily oznámení nebo návrh na zařazení prací do kategorií, 
pasportizace pracovišť a prací s nanomateriály a nanotechnologiemi a kontroly uvádění na trh 
a používání biocidních přípravků.  
 
Výkon státního zdravotního dozoru byl prováděn podle plánů kontrolní činnosti. Mimo 
plánovanou činnost obsahuje zpráva údaje o odborných šetřeních spojených s ověřováním 
pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání a údaje související s činností orgánů 
ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy při stavebních řízeních 
a informace o kontrolních šetřeních na základě podnětů zaměstnanců nebo jiných osob na 
nevyhovující pracovní podmínky. 
 
Dále Zpráva informuje o činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu 
v problematice ochrany zdraví při práci. Mimo měření fyzikálních faktorů pracovního 
prostředí, analýzu ovzduší na pracovištích, šetření v oblasti fyziologie a psychologie práce 
a různá specializovaná vyšetření, patří mezi základní činnosti poskytované zdravotními ústavy 
smluvní zajišťování závodní preventivní péče a poradenská činnost. 
Závěrečnou část zprávy tvoří rozbor profesionálních onemocnění hlášených v ČR v roce 
2010.  
 
Zpráva byla rozeslána dne 20. 7. 2011 do vnitřního připomínkového řízení s termínem sdělení 
připomínek do 10 dnů ode dne obdržení. Připomínky z vnitřního připomínkového řízení byly 
zapracovány do textu.  
 



  

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládá. 
 
Zpráva je genderově neutrální. Státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci je 
prováděn bez ohledu na zastoupení mužů a žen na pracovišti. Prosazování zásad rovných 
příležitostí pro ženy a muže v oblasti ochrany zdraví při práci respektuje zásady genderové 
politiky s výjimkou toho, kdy je v právních předpisech zohledňováno zdravotní hledisko 
únosnosti konkrétní zátěže rizikovému faktoru pro ženy. V zásadě jde pouze o odlišné 
hygienické limity pro celkovou fyzickou zátěž na základě fyziologické odlišností obou 
pohlaví.  
 
Předložený materiál je nelegislativní povahy. Z těchto důvodů nemusí vyhovovat 
požadavkům přílohy k usnesení vlády č. 1212/1999, ve kterém se stanoví, že součástí každého 
návrhu právního předpisu má být i srovnání s právem ES, vyjádření předkladatele, zda je či 
není připravený návrh slučitelný s právem ES, a přehled dokumentů ES, které byly při 
přípravě návrhu vzaty v úvahu. Předložený návrh není v rozporu s komunitárním ani unijním 
právem. 
 
Součástí materiálu je návrh usnesení na zrušení usnesení vlády ČR č. 969 ze dne 1. října 2003, 
kterým bylo vládou ministrovi zdravotnictví uloženo předkládat každoročně v termínu do 
30. září Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci, 
s tím, že Zpráva by byla nadále předkládána pouze Radě vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebyla v roce 2003, 
kdy bylo předkládání této Zprávy ministru zdravotnictví uloženo, ještě ustanovena. Dalším 
důvodem je sjednocení praxe s orgány inspekce práce, které předkládají obdobnou zprávu 
o své činnosti pouze této Radě.  
 


