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1. Úvod 

Česká republika v roce 2011 ratifikovala Úmluvu MOP č. 81, o inspekci práce 
v průmyslu a obchodě, 1947, která byla přijata na 30. zasedání Mezinárodní konference 
práce v roce 1947 a která vstoupila v platnost dne 7. dubna 1950 (dále jen „Úmluva 
č  81“) a Úmluvu MOP č. 129, o inspekci práce v zemědělství, 1969, která byla přijata 
na 53. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1969 a která vstoupila v platnost 
dne 19. ledna 1972 (dále jen „Úmluva č. 129“). Oběma úmluvami je Česká republika 
vázána ode dne 16. března 2012. Všeobecná výroční zpráva o činnosti inspekčních 
orgánů za rok 2012 se podává podle článku 20 Úmluvy č. 81 a podle článku 26 Úmluvy 
č. 129.  
 
Obsah všeobecné výroční zprávy je stanoven článkem 21 Úmluvy č. 81, respektive 
článkem 27 Úmluvy č. 129 a musí se týkat zejména následujících věcí: 
a) právních předpisů, které se týkají činnosti inspekčních orgánů, 
b) personálního obsazení inspekčních orgánů, 
c) statistických údajů o pracovištích podléhajících inspekci a počtu pracovníků v nich 

zaměstnaných, 
d) statistických údajů o inspekčních prohlídkách, 
e) statistických údajů o zjištěných porušeních a uložených trestech, 
f) statistických údajů o pracovních úrazech, 
g) statistických údajů o nemocech z povolání. 

 
S cílem zabezpečit plnění smluvních závazků České republiky, a protože v České 
republice nebyl zřízen jeden orgán, který by bylo možno považovat za ústřední orgán 
inspekce práce, vláda svým usnesením ze dne 28. června 2010 č. 509, k návrhu 
na notifikaci Úmluvy č. 81 a Úmluvy č. 129, přijala nezbytná opatření. Předsedkyni Rady 
vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „Rada vlády pro BOZP“) bylo 
uloženo, aby zkoordinovala, popřípadě unifikovala přípravu a formát všeobecné výroční 
zprávy o práci všech inspekčních orgánů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle článku 20 a článku 26 obou úmluv. Důvodem tohoto rozhodnutí 
je skutečnost, že Rada vlády pro BOZP je poradním orgánem vlády, zastřešujícím 
všechny segmenty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně inspekční respektive 
kontrolní činnosti. Předsedkyní Rady vlády pro BOZP je členka vlády – ministryně práce 
a sociálních věcí a může tak, z pověření vlády, garantovat, že jí odeslaná všeobecná 
výroční zpráva odpovídá obsahu požadovanému dohodou.  
 
 

2. Právní předpisy týkající se činnosti inspekčních a dozorových 

orgánů 

 

2a) Právní předpisy, které se týkají činnosti orgánů inspekce práce – SÚIP + OIP 

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou kontrolními orgány 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany pracovních vztahů, 
pracovních podmínek a zaměstnanosti. Zřízení, postavení, působnost a příslušnost 
orgánů inspekce práce je stanovena zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
ve znění pozdějších předpisů a kontrolní pravomoci v pracovněprávních vztahů 
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stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
a v oblasti zaměstnanosti jsou stanoveny zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů. Sídlem úřadu je Opava.  
 
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce zejména kontrolují dodržování 
povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, 
odborovému orgánu, radě zaměstnanců a dalším osobám práva nebo povinnosti 
v pracovněprávních vztazích a dále dodržování povinností vyplývajících z právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu vyhrazených technických 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a z předpisů o zaměstnanosti 
(především zákaz nelegálního zaměstnávání).  
 
Státní úřad inspekce práce vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních 
úrazech a o rizicích při výkonu práce. Orgány inspekce práce provádějí pravidelnou 
systematickou poradenskou činnost. Státní úřad inspekce práce spolupracuje s orgány 
inspekce práce ostatních členských zemní EU a poskytuje informace a součinnost 
dalším orgánům státní správy v ČR.  
 
 

 Přehled základních právních předpisů, které se týkaly činnosti orgánů inspekce 
práce: 

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany  
         zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění  
         bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování  
         služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění   
         bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších  
         předpisů  
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění  
         pozdějších předpisů 
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších  
         předpisů 
zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
         ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně  
         některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších  
         předpisů 
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně  
         některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a  
       o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
       provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů  
       (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění  
       pozdějších předpisů 
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zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  
         ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti   
         zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění   
         pozdějších předpisů 
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech 
         a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení  
         motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění  
         pozdějších předpisů 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých  
         zákonů (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy   
         v energetických odvětvích a o změně některých zákonů   
         (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 
       ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
       (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, 
       ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  
       některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 108/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o územním členění státu  
        (novela zákona o územním členění státu) 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění  
         pozdějších předpisů 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými  
         výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně  
         souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
         o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
 
NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů 
   a spotřebičů paliv 
NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,  
    ve znění pozdějších předpisů 
NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  
    a správě, ve znění pozdějších předpisů 
NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,   
    o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku  
    ke  mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění  
    pozdějších předpisů 
NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby   
    odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
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NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
   zdraví při práci na staveništích 
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
    na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
    při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
NV č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,   
   ve znění pozdějších předpisů 
NV č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění   
   pozdějších předpisů 
NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek  
   a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
NV č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
   které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související   
   s chovem zvířat 
NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
   které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na   
   pracovištích obdobného charakteru 
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
   které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy  
   dopravními prostředky 
NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz   
    a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
    ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích   
    a dezinfekčních prostředků 
NV č.176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších 
    předpisů 
NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné  
   prostředky 
NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění 
     pozdějších předpisů 
NV č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 
 
vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,  
        jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich  
        bezpečnosti (o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií 
vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských 
    obcí a viničních tratí 
vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových  
    vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  
    s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení   
    osvědčujícího zdravotní důvody, pro než se za jízdy nelze  
    na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním  
    pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení   
    motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  
    ve znění pozdějších předpisů 
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vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních   
           komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních  
           komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při  
    provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších  
    předpisů 
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
    požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění  
    pozdějších předpisů 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující   
    bezbariérové užívání staveb 
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
    práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
    podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
    předpisů 
vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
    podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
    předpisů 
vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
    podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
    předpisů 
vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
    předpisů 
vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení,  
    ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
    a nahřívání živic v tavných nádobách 
vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění   
    pozdějších předpisů 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
    ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších  
    předpisů 
vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších  
    předpisů 
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění  
    pozdějších předpisů 
vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným  
    zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí,  
    a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce 
    po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány  
    mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž  
    mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat  
    z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných  
    pracích a pracovištích), 
vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
 
sdělení MZV č. 62/2010 Sb.m.s., kterým se nahrazuje sdělení MZV č. 108/1976 Sb., 
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    o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci 
    osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR),  
    ve znění pozdějších předpisů 
 
 
2b) Právní předpisy, které se týkaly činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti hygieny práce a pracovního lékařství  
 
Státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví vykonávají orgány ochrany veřejného 
zdraví, kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), krajské hygienické 
stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. 
 
MZ jako orgán státního dozoru druhého stupně řídí a kontroluje krajské hygienické 
stanice, rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických 
stanic a řeší podněty týkající se jejich postupu při výkonu státní správy. 
MZ také plní úkoly ústředního správního úřadu, které se týkají uskutečňování národní 
politiky, analýzy činnosti a zpracování koncepce dalšího rozvoje v oblasti ochrany 
veřejného zdraví, zajištění mezinárodní spolupráce a plnění úkolů vyplývajících 
z mezinárodních smluv. 
 
Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) v oblasti ochrany zdraví při práci podle § 82 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají státní zdravotní dozor nad ochranou 
zdraví při práci a nad povinností zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby, 
rozhodují ve věcech kategorizace prací a podmínek ochrany zdraví zaměstnanců 
vykonávajících rizikové práce, plní úkoly správního úřadu, vydávají rozhodnutí, 
povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy, které náleží do jejich působnosti, 
provádějí hodnocení a řízení zdravotních rizik, ověřují podmínky vzniku onemocnění 
pro účely posuzování nemocí z povolání, kontrolují a řídí místní programy ochrany 
a podpory veřejného zdraví, podílejí se na úkolech integrovaného záchranného 
systému, ukládají sankce za nesplnění povinností uložených zákonem nebo 
rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví a plní další úkoly stanovené zvláštními 
zákony (např. zákonem o chemických látkách a chemických směsích). 
 
 

 Přehled základních právních předpisů, které se týkaly činnosti orgánů ochrany 
veřejného zdraví: 

zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  
        zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
         práci, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
         o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších  
         předpisů 
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zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně  
         některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších  
         předpisů 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
         ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých   
         souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících  
         zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 
 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění  
    pozdějších předpisů 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
NV č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,  
NV vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění  
                                           pozdějších předpisů 
NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  
                                  způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění  
                                  nařízení vlády č. 224/2016 Sb. 
 

vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin,  
                                  ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací   
    do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických   
    expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu  
    pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti  
    hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění  
    pozdějších předpisů 
vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným  
                                          zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a  
                                          zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce  
    po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány  
                                          mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž  
                                          mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat  
    z důvodu přípravy na povolání  
    (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 
vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
    azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
    těchto prací 
vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování  
    a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se  
    předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,  
    za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání,  
    a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování  
    nemocí z povolání) 
vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,  
    o specifických zdravotních službách,  
    (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých  
    druzích posudkové péče). 
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2c) Právní předpisy, které se týkaly činnosti orgánů Státní báňské správy ČR 
 
Činnost Státní báňské správy ČR, tj. Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) a osm 
obvodních báňských úřadů (dále jen „OBÚ“), v roce 2015 vycházela z „Plánu řídící, 
kontrolní a legislativní činnosti státní báňské správy na rok 2015“, který byl stanoven 
příslušným Opatřením předsedy ČBÚ.  
 
Orgány Státní báňské správy ČR - ČBÚ a OBÚ, vykonávají vrchní dozor nad 
dodržováním zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a dále předpisů 
vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, 
bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické 
činnosti a nakládání s výbušninami a jiných obecně závazných právních předpisů, které 
upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu technických 
zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud 
vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při 
nakládání s výbušninami. 
 
ČBÚ ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 61/1988 Sb., plní úkoly vrchního dozoru 
státní báňské správy. Kromě výkonu vlastního dozoru v organizacích kontroluje 
a koordinuje činnost OBÚ a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím. ČBÚ mimo 
jiné povoluje předávání a nabývání výbušnin, vývoz nebo dovoz výbušnin a tranzit 
výbušnin přes území České republiky a plní další úkoly stanovené především zákonem 
č. 61/1988 Sb. a horním zákonem. 
 
OBÚ podle ustanovení § 41 zákona č. 61/1988 Sb., provádějí prohlídky objektů, 
zařízení a pracovišť a přitom kontrolují, jak jsou plněny povinnosti vyplývající z horního 
zákona, zákona č. 61/1988 Sb. a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují 
ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
a bezpečnost provozu a jiných, obecně závazných právních předpisů. Dále např. 
stanovují dobývací prostory a povolují otvírku, přípravu a dobývání ložisek vyhrazených 
i nevyhrazených nerostů. Plní i další úkoly stanovené zejména zákonem č. 61/1988 Sb. 
a horním zákonem. 
 
SBS vykonává veřejnou správu v rozsahu zákonem svěřené působnosti a kontrolní 
činnost taktéž dle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 157/2009 Sb.“).  

ČBÚ vykonává dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh 
nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

OBÚ vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 83/2013 Sb., 
o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (dále jen „zákon č. 83/2013 
Sb.“).  

Od 1. ledna 2013 OBÚ v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů, jako jiné stavební 



11 

úřady provádějí kontrolní prohlídky staveb, které mají zejména sloužit otvírce, přípravě 
a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 
v souvislosti s jejich dobýváním. 

SBS v rámci své působnosti provádí kontroly jak fyzické i právnické osoby plní 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého 
do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 85/2012 Sb.“). 

 

 Přehled základních právních předpisů, které se týkaly činnosti orgánů Státní 
báňské správy ČR:  

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,  
        ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
        pozdějších předpisů 
zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, 
         ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a  
       o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní účely 
zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb.  
        o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon  
        o prekurzorech výbušnin) 
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
            předpisů 
vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek,  o povolování 
    a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti   
    prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších  
    předpisů 
vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti  
    provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených  
    nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti  
           provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné   
           hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších  
           předpisů 
vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti  
           provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění   
           pozdějších předpisů 
vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 
            odpadů v podzemních prostorech 
vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších předpisů 
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vyhláška č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů,  
    ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti   
    a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě  
    a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti   
    pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti   
    a některých činnostech prováděných hornickým   
    způsobem, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti   
    a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu   
    v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin,  
    ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné   
    hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů   
    a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění  
    pozdějších předpisů 
vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
    při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické  
    činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 
vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
    při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné  
    hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších  
    předpisů 
vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti   
    a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při   
    likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
    při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného  
    lomu, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti  
    provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při  
    vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých  
    předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci  
    a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti  
    prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších  
    předpisů 
vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu  
vyhláška č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci 
vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních 
vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení  
    používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné  
    hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích 
    na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová 
    při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým   
    způsobem, ve znění pozdějších předpisů 
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vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
    zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě  
    a chůzi, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti  
    provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění  
    pozdějších předpisů 
vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou   
    způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné  
    hornickým způsobem a o změně některých právních   
    předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních  
    objektů, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání  
    s těžebním odpadem 
vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním  
    odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých  
    dalších podrobností k provedení zákona o nakládání   
    s těžebním odpadem 
 
 

3. Personální obsazení inspekčních a dozorových orgánů 

 

3a) Personální obsazení orgánů inspekce práce 

Státní úřad inspekce práce (dále jen “SÚIP“) je řízen Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. SÚIP a oblastní inspektoráty práce jsou správními úřady. SÚIP je účetní 
jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu 
mají oblastní inspektoráty práce (dále jen „OIP“) postavení vnitřních organizačních 
jednotek a na území ČR jich je osm. 
 

Přehled o počtu a pohybu zaměstnanců, věková struktura inspektorů 
Vzhledem k tomu, že část zaměstnanců SÚIP je zařazena do projektů financovaných 
z rozpočtu EU, jsou v tomto oddíle uváděny údaje odděleně pro skupinu zaměstnanců 
zařazených do těchto projektů a pro skupinu zaměstnanců do těchto projektů 
nezařazených.  
Fyzický počet zaměstnanců nezařazených do žádného z projektů financovaných 
z rozpočtu EU k 31. 12. 2015 činil 520. Počet přijatých zaměstnanců v průběhu roku 
2015 byl 43, pracovní poměr ukončilo 26 zaměstnanců. 
Fyzický počet zaměstnanců zařazených do projektů financovaných z rozpočtu EU činil 
248. Počet přijatých zaměstnanců v průběhu roku 2015 byl 30, pracovní poměr byl 
ukončen v případě 26 zaměstnanců. 
V případě obsazování volných pracovních míst novými zaměstnanci jsou vyhlašována 
na dané pozice výběrová řízení, která jsou zveřejňována na webových a intranetových 
stránkách SÚIP, na úřední desce a příslušných úřadech práce. V případě výběrových 
řízení na obsazení služebního místa také v informačním systému o státní službě 
(ISoSS). Výběrová řízení na pracovní místa a služební místa na oblastních 
inspektorátech práce jsou organizována a uskutečňována ve spolupráci s personálním 
oddělením SÚIP. 
V průběhu roku, vždy koncem kalendářního měsíce, zasílají oblastní inspektoráty práce 
na SÚIP přehled o celkových počtech zaměstnanců.  
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Přehled o počtu a pohybu zaměstnanců nezařazených do projektů financovaných 
z rozpočtu EU a jejich funkční rozložení znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka: Přehled o počtu a pohybu zaměstnanců nezařazených do projektů 
financovaných z rozpočtu EU a jejich funkční rozložení 

Pracoviště 

Roční 
průměrný 

počet 
zaměstnanců 

Fyzický 
stav  

/ z toho 
žen 

Přírůstky 
zaměst-
nanců  

Odchody 
zaměst-
nanců  

Vedoucí 
zaměstnanci  

/z toho žen 

Inspektoři  

/z toho 
žen 

Ostatní 
zaměst-

nanci  

SÚIP úřad 53,92 53/34 2 3 8/1 13/8 32 

OIP 3 56,28 56/26 13 9 5/3 41/14 10 

OIP 4 50,17 50/23 6 6 6/2 34/15 10 

OIP 5 61 61/28 7 6 6/2 42/16 19 

OIP 6 50,04 49/21 5 5 6/4 32/9 11 

OIP 7 54,89 55/25 5 5 6/1 38/14 11 

OIP 8 56,77 56/25 4 6 6/2 39/15 11 

OIP 9 65,67 64/31 14 7 6/2 46/18 18 

OIP 10 66,1 69/28 1 1 55/19 49/14 17 

celkem 514,84 513/241 57 48 55/19 334/123 107 

 

Přehled o počtu zaměstnanců zařazených do projektů financovaných z rozpočtu EU 
včetně jejich funkčního rozložení uvádí následující tabulka. 

Tabulka: Přehled o počtu zaměstnanců zařazených do projektů financovaných 
z rozpočtu EU vč. jejich funkčního rozložení 

 SÚIP OIP 3 OIP 4 OIP 5 OIP 6 OIP 7 OIP 8 OIP 9 OIP 10 celkem 

projekt. manažer 1 - - - - - - - - 1 

finanční manažer 1 - - - - - - - - 1 

právník 1 - - - - - - - - 1 

koordinátor projektu 1 - - - - - - - - 1 

asistent 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 

metodik a analytik 1 - - - - - - - - 1 

Mzdová účetní 1 - - - - - - - - 1 

finanční účetní 1 - - - - - - - - 1 

vedoucí prac. týmu - - 1 2 2 2 2 2 2 13 

inspektor - 16 21 26 21 25 18 28 35 190 

celkem 8 17 23 30 25 29 22 32 39 225 
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Přehled o počtu zaměstnanců zařazených do projektů financovaných z rozpočtu EU 
realizovaných na SÚIP úřadu vč. jejich funkčního rozložení znázorňuje následující 
tabulka. 

Tabulka: Přehled o počtu zaměstnanců SÚIP-úřadu zařazených do projektů 
financovaných z rozpočtu EU včetně jejich funkčního rozložení 

projekt. manažer 1 

finanční manažer 1 

právník 1 

koordinátor projektu 1 

administrátor 1 

metodik a analytik 1 

mzdová účetní 1 

finanční účetní 1 

celkem 8 

 

Z následujícího přehledu vyplývá, že 51,80 % inspektorů systému SÚIP (nezařazených 
do projektů) spadá do věkové kategorie nad 50 let. 

Tabulka: Přehled věkové struktury inspektorů nezařazených do projektů 
financovaných z rozpočtu EU 

 

Pracoviště 

věk do  

30 let/ 

z toho žen 

31 až 40 

let/ 

z toho žen 

41 až 50 

let/ 

z toho žen 

51 až 60 

let/ 

z toho žen 

starší než 

60 let/ 

z toho žen 

celkem/ 

z toho žen 

SÚIP-úřad 2/1 2/1 1/1 5/4 3/1 13/8 

OIP 3 7/2 2/1 11/7 11/1 10/3 41/14 

OIP 4 1/0 2/1 8/5 16/8 7/1 34/15 

OIP 5 1/0 5/3 16/9 17/4 3/0 42/16 

OIP 6 1/0 1/0 10/2 13/6 7/1 32/9 

OIP 7 2/0 4/1 12/6 10/6 10/1 38/14 

OIP 8 5/2 8/6 8/3 14/4 4/0 39/15 

OIP 9 6/1 8/3 15/6 16/8 1/0 46/18 

OIP 10 4/0 9/3 10/2 19/8 7/1 49/14 

celkem 

tj. % 

29/6 

8,68 

41/19 

12,28 

91/41 

27,25 

121/49 

36,23 

52/8 

15,57 

334/123 

100,00 
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3b) Personální obsazení krajských hygienických stanic 

Krajské hygienické stanice, jejich správní obvody a sídla jsou zřízeny na základě 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu Ministerstva 
zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice jsou 
správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního 
města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. Krajské 
hygienické stanice jsou účetními jednotkami. 
 
Počet zaměstnanců oddělení (odboru) hygieny práce KHS k 31. 12. 2015 
 

 

 

Počet zaměstnanců odboru hygieny práce KHS k 31. 12. 2015 – fyzické osoby 

a úvazky v jednotlivých krajích 

 

Kraj 
Fyzické  

osoby 

Úvazky 

Hl. město Praha 32 30,225 

Středočeský 45 43,5 

Jihočeský 22 21,375 

Plzeňský 21 20,3 

Karlovarský 10 10 

Počty zaměstnanců oddělení (odboru) hygieny 

práce na KHS 

Bez atestace 

S atestací 

1. stupně 

(jen lékaři) 

S atestací 

specializační 
Celkem 

fyzické 

osoby 

úvazky fyzické 

osoby 

úvazky fyzické 

osoby 

úvazky fyzické 

osoby 

úvazky 

Z
d

ra
v
o

tn
ič

tí
 p

ra
c

o
v
n

íc
i 

V
Š

 

lékaři 2 2 13 12,8 33 32,125 48 46,925 

nelékaři 27 26,65   45 44,23 72 70,88 

SŠ, DiS 27 27,13   130 129,9675 157 157,0975 

J
O

P
 

VŠ 15 15   24 22,5 39 37,5 

SŠ, DiS 11 10,75   22 21,5 33 32,25 

C e l k e m  82 81, 53 13 12,8 254 250,3225 349 344,6525 
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Ústecký 33 32,63 

Liberecký 15 14,2 

Královéhradecký 18 17,1 

Pardubický 16 15,88 

Vysočina 21 21 

Jihomoravský 36 35 

Olomoucký 22 21,8125 

Zlínský 17 16,875 

Moravskoslezský 48 47,6 

Celkový součet 349 344,6525 

 

 

 

 

3c) Personální obsazení orgánů Státní báňské správy ČR 

ČBÚ, jako ústřední orgán státní báňské správy, v roce 2015 vykonával svou inspekční 
a kontrolní činnost prostřednictvím ústředních báňských inspektorů v počtu 20, a to 
zejména formou plánovaných ohlášených nebo neohlášených prohlídek a kontrol 
či generálních prověrek v organizacích, které podléhají vrchnímu dozoru SBS.  
 
OBÚ vykonávaly svou kontrolní a inspekční činnost v roce 2015 prostřednictvím 
obvodních báňských inspektorů v počtu 81 formou plánovaných ohlášených nebo 
neohlášených prohlídek a kontrol, formou komplexních prověrek v dozorovaných 
organizacích a dále jednotlivými kontrolními prohlídkami. 
 
 
Počty OBI na jednotlivých OBÚ včetně předsedů OBÚ: 
 
OBÚ se sídlem v Praze                          11 
OBÚ se sídlem v Ostravě                       22 
OBÚ se sídlem v Brně                              8 
OBÚ se sídlem v Liberci                           7 
OBÚ se sídlem v Mostě                          13 
OBÚ se sídlem v Plzni                              8 
OBÚ se sídlem v Sokolově                       6 
OBÚ se sídlem v Hradci Králové              6 
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4. Statistické údaje o pracovištích podléhajících inspekci a počtu 

pracovníků v nich zaměstnaných 

 

4a) Orgány inspekce práce 
 

Údaje týkající se Úmluvy č. 81 – o inspekci práce v průmyslu a obchodě 
 

Počty zaměstnanců v jednotlivých pododvětvích 
 

Odvětví průmyslu a obchodu pro tuto zprávu rozdělujeme do následujících pododvětví:  

 Zpracovatelský průmysl 

 Výroba a rozvod elektřiny aj. energie 

 Zásobování vodou; činnost s odpady 

 Stavebnictví 

 Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel 

 Doprava a skladování 

Tabulka pododvětví 

Odvětví Počet zaměstnanců 

Zpracovatelský průmysl 1 185 145 

Výroba a rozvod elektřiny aj. energie 31 958 

Zásobování vodou; činnost s odpady 57 321 

Stavebnictví 234 688 

Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel 608 169 

Doprava a skladování 280 808 

Celkem 2  398 089 

 

Tabulka pro zpracovatelský průmysl 

Odvětví Počet zaměstnanců 

Výroba potravinových výrobků, nápojů a tabákových výrobků 112 870 

Výroba textilií 25 779 

Výroba oděvů 18 525 

Výroba usní a souvisejících výrobků 5 588 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slámových 
výrobků, kromě nábytku 

36 915 

Výroba papíru a výrobků z papíru 19 551 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 18 613 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 1 882 

Výroba chemických látek a chemických přípravků 29 660 

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 10 804 

Výroba pryžových a plastových výrobků 87 373 
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Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 56 354 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 47 432 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělná výroba, kromě strojů a zařízení 159 214 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 46 174 

Výroba elektrických zařízení 96 713 

Výroba strojů a zařízení 125 527 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 164 340 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 22 812 

Výroba nábytku 21 776 

Ostatní zpracovatelský průmysl 35 287 

Opravy a instalace strojů a zařízení 41 955 

Celkem 1 185 145 

 

Tabulka pro ostatní pododvětví 

Odvětví Počet pojištěnců 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu 31 958 

Celkem 31 958 

Shromažďování, úprava a rozvod vody 19 884 

Činnosti související s odpadními vodami 1 286 

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu 
využití 35 447 

Sanace a jiné činnosti související s odpady 704 

Celkem 57 321 

Výstavba budov 76 085 

Inženýrské stavitelství 58 309 

Specializované stavební činnosti 100 294 

Celkem 234 688 

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 61 455 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel 250 557 

Maloobchod, kromě motorových vozidel 296 157 

Celkem 608 169  

Pozemní a potrubní doprava 162 326 

Vodní doprava 575 

Letecká doprava 3 162 

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 68 185 

Poštovní a kurýrní činnosti 46 560 

Celkem 280 808 
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Údaje týkající se Úmluvy č. 129 – o inspekci práce v zemědělství 
 

Odvětví zemědělství v sobě skrývá následující pododvětví: 

 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 

 Lesnictví a těžba dřeva 

 Rybolov a akvaristika 

Tabulka pododvětví 

Odvětví Počet zaměstnanců 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    94 518 

Lesnictví a těžba dřeva 15 501 

Rybolov a akvakultura 1 170 

Celkem  111 189 

 

5. Statistické údaje o inspekčních prohlídkách 

 

5a) Statistické údaje o kontrolní činnosti orgánů inspekce práce 

Údaje týkající se Úmluvy č. 81 – o inspekci práce v průmyslu a obchodě 

Odvětví Počet kontrol 

Zpracovatelský průmysl 6 928 

Výroba a rozvod elektřiny aj. energie 180 

Zásobování vodou; činnost s odpady 295 

Stavebnictví 3 988 

Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel 5 545 

Doprava a skladování 1 261  

Celkem 18 197 

 

Údaje týkající se Úmluvy č. 129 – o inspekci práce v zemědělství 

Odvětví Počet kontrol 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 1 256 

 
5b) Statistické údaje o kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví  

Krajské hygienické stanice nesledují počet kontrolních šetření podle odvětví, a proto 
se uvádí údaje v níže uvedeném členění. 
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Počet provedených plánovaných kontrol podle předmětu kontroly v roce 2015 

Kraj 

Provozovny 

s opakovaným 

výskytem NzP 

Práce 

s nanomateriály 

a nanotechnologiemi 

Kontrola 

zaměstnavatelů, 

kteří nepředložili 

kategorizaci prací 

Zacházení 

s biocidní

mi 

přípravky 

Sběr 

dat pro 

REGE

X 

Práce 

v zemědělství 

Práce 

v železniční 

dopravě 

Práce 

v obchodních 

řetězcích 

Práce ve skladech 

zásilkových 

a internetových 

obchodů 

Expozice 

azbestu v  

kamenolomec

h 

Práce ve 

velkoplošných 

kancelářích 

Krajské 

priority 

Jiné 

(mimo 

určené 

priority) 

Hl. město Praha 1 079 75 0 102 34 19 1 5 0 150 11 87 1 563 

Středočeský 1 873 75 4 51 75 31 0 31 1 172 23 275 2 611 

Jihočeský 1 004 21 13 23 138 0 2 20 0 58 71 7 1 357 

Plzeňský 785 37 3 21 156 6 0 1 2 19 29 3 1 062 

Karlovarský 411 9 4 9 32 0 0 3 0 53 9 4 534 

Ústecký 1 330 97 12 59 58 35 1 96 0 162 64 
101 

2 015 

Liberecký 430 62 0 24 48 0 0 98 0 7 30 5 705 

Královéhradecký 354 62 10 21 59 4 0 20 1 164 37 139 870 

Pardubický 402 24 5 23 100 114 1 15 0 82 33 44 843 

Vysočina 860 11 27 38 40 2 0 8 1 
127 

29 11 1 154 

Jihomoravský 1 041 58 2 55 109 18 1 257 0 309 1 77 1 928 

Olomoucký 1 167 16 0 45 101 0 0 0 0 0 67 1 1 397 

Zlínský 647 7 7 43 77 74 0 1 0 27 7 26 916 

Moravskoslezský 1 493 95 0 100 508 134 0 43 4 341 181 60 2 959 

Celkový součet 12 876 649 87 614 1 535 437 6 598 9 1 726 592 840 19 914 
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V roce 2015 byly prováděny kontroly v rámci státního zdravotního dozoru podle 
kontrolních plánů vypracovaných pro tento rok. 
Hlavními tematickými prioritami státního zdravotního dozoru v ochraně zdraví při 
práci byly v roce 2015 kontroly prací v provozovnách zabývajících se recyklací 
a zpracováním druhotných surovin a odpadů (sběrné dvory, skládkové hospodářství, 
třídírny odpadů, zpracování odpadů). Recyklace a likvidace průmyslového, 
komunálního a zemědělského odpadu představuje rychle rostoucí hospodářské 
odvětví, které je velmi specifické, pokud jde o pracovní podmínky a hygienu práce. 
Pracovníci jsou exponováni širokému spektru chemických, biologických, fyzikálních 
agens se specifickými nároky na BOZP (OOPP, provozní řády, hodnocení 
zdravotních rizik, zajištění pracovnělékařských služeb apod.) 
Dále byly prováděny kontroly v potravinářských provozech se zaměřením 
na pracovní podmínky zaměstnanců a na pracovištích, kde je vykonávána práce 
spojená s expozicí prachu a chemickým látkám se zaměřením na práci 
s karcinogeny a alergizujícími chemickými látkami (zejména expozice izokyanátům 
při práci s izolačními pěnami, lepidly, barvami apod. z důvodu nárůstu alergických 
onemocnění dýchacích cest).   
 
Významný počet kontrol tvořily kontroly související s inventarizací dat zadaných 
do registru kategorizace prací IS KaPr – zejména se jednalo o kontroly prací 
zařazených do kategorie druhé nerizikové. Nutnost validace dat vyplývala 
z převedení IS KaPr na novou elektronickou platformu. 
 
Průběžně se provádějí kontroly pracovišť, na kterých se vyskytují práce, při nichž 
byly hlášeny, zejména opakovaně, nemoci z povolání. Rovněž bylo pokračováno 
ve vyhledávání zaměstnavatelů, kteří dosud nepředložili oznámení o zařazení prací 
do kategorie druhé nebo návrhy na zařazení prací do kategorie třetí nebo čtvrté nebo 
po přerušení správního řízení řádně a včas nedoplnili svá podání.  
 
Dále byly prováděny kontroly dodržování rozhodnutí Evropské komise o zákazu 
uvádět na trh biocidní přípravky obsahující účinné látky s dosud dostatečně 
neprověřenými zdravotními účinky. Kontrolováni byli výrobci, velkoobchodní 
i maloobchodní distributoři. Součástí kontrol v rámci státního zdravotního dozoru bylo 
i dodržování zásad správného použití biocidních přípravků. Rovněž byl prováděn 
sběr údajů do registru expozic chemickým karcinogenům (Regex) na pracovištích, 
kde jsou zaměstnanci exponováni karcinogenům.  
 
Z uplynulých let pokračuje úkol hlavního hygienika zaměřený na pasportizaci 
pracovišť s nanomateriály a nanotechnologiemi.  
Regionální kontroly v rámci krajských priorit byly prováděny např. u subjektů 
v odvětví hornictví, hutnictví, dřevovýroby, sklářství, textilní výroby, v zemědělství 
a dalších, v závislosti na činnostech specifických pro daný kraj. 
Při všech kontrolách byla sledována úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek 
se zaměřením na aktualizaci zařazení prací do kategorií např. v souvislosti 
se změnami podmínek výkonu prací či v důsledku změn požadavků vyplývajících 
ze změny právních předpisů, včetně aktualizace počtu zaměstnanců. Součástí 
dozoru byla rovněž kontrola zajištění pracovnělékařských služeb, plnění povinností 
dle § 40 zákona č. 258/2000 Sb. týkajících se vedení evidence rizikových prací 
zaměstnavatelem a plnění dalších povinností, které zaměstnavatelům stanoví § 103 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a kontrola 
plnění dalších povinností vyplývajících z těchto právních předpisů.  
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Počty kontrol provedených v rámci státního zdravotního dozoru a další činnosti v ochraně zdraví při práci v roce 2015 

 

Kraj 

 

Kontroly v rámci SZD a další činnosti v náplni oboru hygieny práce 

plánovány 

v rámci SZD 

plnění 

nařízených 

opatření, 

došetření 

předání a 

projednání 

výsledků 

měření 

 

na základě 

podnětu 

na základě 

podezření na 

vznik NzP 

na žádost 

subjektu 

na žádost lékaře PLS organizací, které 

nepodaly návrh 

na kategorizaci 

prací 

na žádost 

odborové 

organizace 

k ověření  

údajů 

v návrzích na 

kategorizaci 

prací 

účast na 

měření 

 

 

 

ostatní Celkem 

Hl. město Praha 1 079 75 0 102 34 19 1 5 0 150 11 87 1 563 

Středočeský 1 873 75 4 51 75 31 0 31 1 172 23 275 2 611 

Jihočeský 1 004 21 13 23 138 0 2 20 0 58 71 7 1 357 

Plzeňský 785 37 3 21 156 6 0 1 2 19 29 3 1 062 

Karlovarský 411 9 4 9 32 0 0 3 0 53 9 4 534 

Ústecký 1 330 97 12 59 58 35 1 96 0 162 64 101 2 015 

Liberecký 430 62 0 24 48 0 0 98 0 7 30 5 705 

Královéhradecký 354 62 10 21 59 4 0 20 1 164 37 139 870 

Pardubický 402 24 5 23 100 114 1 15 0 82 33 44 843 

Vysočina 860 11 27 38 40 2 0 8 1 127 29 11 1 154 

Jihomoravský 1 041 58 2 55 109 18 1 257 0 309 1 77 1 928 

Olomoucký 1 167 16 0 45 101 0 0 0 0 0 67 1 1 397 

Zlínský 647 7 7 43 77 74 0 1 0 27 7 26 916 

Moravskoslezský 1 493 95 0 100 508 134 0 43 4 341 181 60 2 959 

Celkový součet 12 876 649 87 614 1 535 437 6 598 9 1 726 592 840 19 914 
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Kontroly plnění nařízených opatření 
V roce 2015 bylo provedeno celkem 649 opakovaných kontrol plnění nařízených 
opatření, což představuje zvýšení oproti roku 2014, kdy bylo těchto kontrol 
provedeno 562. Nejvíce těchto kontrol bylo provedeno v Moravskoslezském kraji, 
celkem 95.  
Kontroly byly zaměřeny na plnění rozhodnutí vydaných orgány ochrany veřejného 
zdraví a na kontrolu odstranění nedostatků uvedených v protokolech o kontrolních 
zjištěních.  
Většina uložených opatření se týkala zjištěných nedostatků v pracovním prostředí, 
např. nedostatečného větrání pracovišť, nevyhovujících mikroklimatických podmínek, 
nevhodných ergonomických podmínek na pracovních místech, nedostatečného 
plnění povinností při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
(přípravky), nezajištění pracovnělékařských služeb a nevyhovujícího stavu 
sanitárních zařízení.  
Při následných kontrolách bylo ověřeno, že nedostatky byly většinou ve stanovených 
termínech odstraněny. 
 

Kontroly k předání a projednání výsledků měření 
Pod tuto položku je zahrnuto celkem 87 opakovaných kontrol k předání a projednání 
výsledků měření provedených při státním zdravotním dozoru. Jednalo se převážně 
o předání výsledků měření prachu, chemických látek, hluku, vibrací přenášených 
na ruce a lokální svalové zátěže, což odpovídá zastoupení rizikových faktorů 
vyskytujících se při práci. Se zaměstnavateli byly projednány především výsledky 
měření, kterými bylo prokázáno překročení stanovených hygienických limitů, 
a ze strany zaměstnavatelů bylo nezbytné přijmout opatření ke snížení rizika. 
 

Kontroly na základě podnětů 
V roce 2015 bylo provedeno 614 kontrol na základě podnětů zaměstnanců, jedná se 
o nárůst o cca 15 % oproti roku 2014, kdy bylo těchto kontrol provedeno 522. Většina 
podnětů se týkala malých a středních subjektů (do 250 zaměstnanců). Z celkového 
počtu podaných podnětů ke kontrole byla cca polovina oprávněných. V některých 
případech se jednalo o podněty ke kontrole v dosud nezkolaudovaných 
provozovnách. V těchto případech byla kontrolní zjištění předána místně příslušným 
stavebním úřadům k dalšímu řízení. 
Hlavní příčiny podnětů ke kontrole zůstávají obdobné jako v předchozích letech. Jsou 
to nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovišti (nedostatečné větrání, 
vytápění) a související pracovní podmínky, jako např. nevyhovující sanitární zařízení 
pro zaměstnance (nezajištění záchodů a šaten pro zaměstnance, nevyhovující stav 
těchto zařízení). 
Vedle podnětů týkajících se pracovních podmínek byly často řešeny i podněty 
obyvatel v okolí závodů a provozoven. Jednalo se zejména o hluk šířící se 
z provozoven do okolní obytné zástavby. Tyto podněty byly řešeny ve spolupráci 
s odborem hygieny obecné a komunální. 

 
Kontroly k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí 
z povolání 
V roce 2015 bylo na základě žádostí oddělení klinik nemocí z povolání podle 
vyhlášky č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování 
a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek 
o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc 
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z povolání, a náležitosti lékařského posudku, provedeno celkem 1 535 šetření (v roce 
2014 bylo provedeno těchto šetření 1 599). Počet těchto kontrol je vyšší než počet 
hlášených nemocí z povolání, neboť ne vždy je šetření z důvodů ověření podmínek 
vzniku onemocnění uzavřeno se závěrem, že posuzovaná osoba pracovala 
za podmínek, kdy nemoc z povolání vzniká. Rovněž je v některých případech nutné 
provést u jednoho podezření více šetření, přibývá opakovaných šetření vzhledem 
k dodatečným námitkám šetřené osoby, žádosti o přezkum či požadavkům 
na doplnění šetření.  
Nejčastěji jsou předmětem šetření onemocnění z jednostranné dlouhodobé 
nadměrné zátěže především horních končetin, onemocnění z vibrací, kožní 
onemocnění, alergická onemocnění dýchacích cest a profesionální infekční 
onemocnění. Nejvíce těchto šetření, cca 33 %, bylo provedeno v Moravskoslezském 
kraji, což koreluje s počtem uznaných nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji.  
Komplikovaná jsou šetření při podezření na onemocnění způsobené jednostrannou 
dlouhodobou nadměrnou zátěží u profesí s nepravidelnou expozicí rizikovým 
faktorům, při střídání různých pracovních činností, jako např. u zaměstnanců 
ve stavebnictví, u zaměstnanců provádějících montážní práce (výroba automobilů 
a subdodavatelé pro automobilový průmysl), nebo šetření, která musí být, vzhledem 
k fluktuaci posuzovaných osob během období rozhodného pro vznik nemoci 
z povolání, prováděna u různých zaměstnavatelů. Dále šetření, kdy zaměstnanec 
je exponován zároveň více faktorům pracovního prostředí – např. lokální svalová 
zátěž, vibrace přenášené na ruce, pracovní poloha. 
 
Onemocnění z expozice ionizujícímu záření 
V roce 2015 bylo SÚJB ve spolupráci se SÚRO, v.v.i. posuzováno celkem 33 
podezření na nemoc z povolání.  
 
U pracovníků uranových dolů se jednalo o 20 případů rakoviny plic, 8 případů 
rakoviny kůže a jeden případ rakoviny kořene jazyka. Ve třech případech rakoviny 
plic a šesti případech rakoviny kůže byla pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi 
onemocněním a prací v uranových dolech hodnocena jako převažující, v ostatních 
případech převažující pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi onemocněním 
a profesním ozářením prokázána nebyla. 
U pracovníků jiných profesí se jednalo o jeden případ rakoviny plic (technik 
energetické společnosti), jeden případ mnohočetného myelomu (radiologický 
asistent), jeden případ rakoviny štítné žlázy (pracovník oddělení nukleární medicíny) 
a jeden případ B lymfomu (laborantka vodohospodářské společnosti). Převažující 
pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi onemocněním a profesním ozářením 
nebyla prokázána v žádném z posuzovaných případů. 
 
Kontroly na žádost subjektu 
Kontrol na žádost subjektu bylo provedeno celkem 437. Tyto kontroly souvisely 
např. s požadavky zaměstnavatelů na provedení státního zdravotního dozoru před 
uvedením nové provozovny do trvalého provozu nebo před uvažovanou změnou 
užívání stavby. U stávajících provozoven byly kontroly na žádost subjektu provedeny 
např. při modernizacích strojního vybavení, při změnách dispozičního řešení 
pracovišť nebo v souvislosti se změnou kategorie vykonávané práce. 
 
Kontroly na žádost poskytovatele pracovnělékařských služeb 
V roce 2015 bylo provedeno celkem 6 kontrol na žádost poskytovatelů 
pracovnělékařských služeb (v roce 2014 byly provedeny 2), a to na základě 
upozornění zaměstnanců na nedostatky v ochraně zdraví při práci.  



26 

 
Např. ve společnosti zaměřené na výrobu dílů a příslušenství pro motorová vozidla 
informovali zaměstnanci poskytovatele PLS o dýchacích obtížích v souvislosti 
s nevyhovující vzduchotechnikou. V rámci kontroly byly zjištěny změny podmínek 
výkonu práce, oproti předchozímu stavu, a to zvýšení počtu svářecích boxů 
a omezený chod VZT. Zaměstnavatel na základě kontroly přijal opatření k omezení 
rizik – byla provedena úprava chodu VZT a doplnění dalších odsávacích jednotek. 
 
Kontroly organizací, které nepodaly návrh na kategorizaci prací 
V roce 2015 bylo provedeno celkem 598 kontrol u subjektů, které nepodaly návrh 
na kategorizaci prací nebo neoznámily práce zařazené do druhé kategorie. Jedná se 
o pokles o cca 8 % oproti roku 2014, kdy bylo těchto kontrol provedeno 649. Trvale 
probíhá cílené vyhledávání subjektů, které tuto povinnost nesplnily. Část těchto 
kontrol byla provedena u subjektů teprve zahajujících svou činnost. 
 
Kontroly na žádost odborové organizace 
V roce 2015 bylo odborovými organizacemi podáno celkem 9 podnětů, v roce 2014 
jich bylo 13.  
Byly prováděny zejména kontroly na žádost odborové organizace pracovníků 
v hornictví (OS PHGN). V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny žádné závady. Dále 
byla na žádost odborové organizace provedena např. kontrola zaměřená 
na posouzení lokální svalové zátěže a tažné a tlačné síly na pracovišti ručního 
tlačení cívek s drátem. Následně bylo provedeno měření fyziologií práce a práce byla 
na základě těchto výsledků měření zařazena do rizikové kategorie. Současně 
zaměstnavatel provedl opatření ke zlepšení pracovních podmínek spočívající 
v úpravě manipulace s cívkami. 
 
Kontroly k ověření údajů v předložených návrzích na kategorizaci prací 
V roce 2015 bylo těchto kontrol provedeno 1 726, což představuje pokles o cca 14 % 
oproti roku 2014, kdy jich bylo provedeno 2 004. Tyto kontroly jsou prováděny 
za účelem ověření reálného stavu pracovních podmínek, kdy je pracovníky odboru 
hygieny práce mapován skutečný výskyt jednotlivých faktorů u prací uvedených 
v návrhu zaměstnavatele. Při těchto kontrolách byly zpravidla zpřesňovány jednotlivé 
dílčí pracovní výkony prováděné v rámci dané práce a jejich časové charakteristiky, 
někde byly doplňovány dílčí údaje požadované v § 37 odst. 3 zákona č. 258/2000 
Sb., které návrh na zařazení prací do kategorie neobsahoval. Nejčastěji se to týkalo 
směnnosti práce, opatření přijatých zaměstnavatelem k ochraně zdraví 
zaměstnanců, názvů a umístění pracovišť apod. V některých případech byl až 
na základě místního šetření upřesňován rozsah následně prováděných měření, která 
objektivizovala jednotlivé rozhodující parametry pracovních podmínek. 
 
Účast na měření faktorů pracovních podmínek 
Pracovníci KHS se v roce 2015 účastnili měření faktorů pracovních podmínek pro 
účely státního zdravotního dozoru společně s pracovníky ZÚ v 592 případech (pokles 
oproti roku 2014 o cca 13 %, kdy se pracovníci KHS účastnili měření v 668 
případech), když bylo pro potřeby hodnocení úrovně faktorů pracovního prostředí 
indikováno kontrolní měření. Jednalo se zejména o supervizní měření faktorů 
pracovních podmínek, a měření prováděná v souvislosti s řešením podnětů. Při 
tomto postupu lze přímo na místě specifikovat požadavky na místo měření a přesněji 
hodnotit míru expozice jednotlivých zaměstnanců rizikovým faktorům. 
Pracovník KHS určuje na místě strategii a rozsah měření a způsob hodnocení 
expozice, zjišťuje údaje podstatné pro hodnocení, jako je doba výkonu měřené 
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pracovní činnosti, či zajištění technických opatření na pracovišti (větrání, místní 
odsávání, vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky). 
Zároveň kontroluje i požadavky na ochranu zdraví při práci a související požadavky 
na pracovní prostředí. 
 
Ostatní 
Pod touto položkou jsou vykázány kontroly prováděné ve spolupráci s jinými úřady 
(oblastní inspektoráty práce, Česká inspekce životního prostředí, orgány státní 
báňské správy), kontroly podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi, kontroly spojené se získáváním podkladů k žádosti pro SZÚ ke stanovení 
přípustných expozičních limitů pro látky neuvedené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
dále kontroly na základě hlášení prací s azbestem apod.  
Kontrol náležících mezi „ostatní" bylo v roce 2015 provedeno 840, v roce 2014 jich 
bylo provedeno 353. 
 
Pracovnělékařské služby (PLS) 
V roce 2015 bylo provedeno celkem 10 214 kontrol zajištění PLS. 
Ze zkontrolovaných zaměstnavatelů nemělo 1,7 % zajištěno PLS vůbec a cca 20 % 
je nemělo zajištěno v rozsahu daném platnou legislativou. V roce 2014 bylo těchto 
kontrol provedeno 11 134. Počet zaměstnavatelů, kteří neměli v roce 2015 zajištěny 
PLS, zůstává zhruba na obdobné úrovni (v roce 2014 se jednalo o 1,3 % 
zaměstnavatelů), stejně tak počet zaměstnavatelů, kteří nemají PLS zajištěny 
v plném rozsahu (v roce 2014 se jednalo o cca 23 % zaměstnavatelů). 
 
 
 
 
5c) Statistické údaje o kontrolní činnosti orgánů státní báňské správy ČR  

K zajištění hlavních úkolů politiky vlády na rok 2015 a k zajištění dalších úkolů 
spojených s působností SBS byla kontrolní činnost podrobněji upravena v „Plánu 
řídící, kontrolní a legislativní činnosti (plán hlavních úkolů) státní báňské správy  
na rok 2015“, který byl stanoven Opatřením předsedy ČBÚ č. 21/2015  
ze dne 14. prosince 2015. 
 
Podle zákona č. 61/1988 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
orgány SBS zaměřily kontrolní činnost zejména na: 
a) výkon hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem z hlediska 

dodržování báňských právních předpisů a dalších předpisů upravujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu. 

b) provádění výzkumu, vývoje, výroby, zpracování, ničení a skladování výbušnin pro 
civilní použití z hlediska dodržování právních předpisů.  

c) dodržování podmínek stavebních povolení vydaných OBÚ v rámci působnosti tzv. 
jiného stavebního úřadu a na technický stav staveb v dobývacích prostorech, 
které slouží otvírce, přípravě a dobývání nerostů a úpravě a zušlechtění 
vydobytých nerostů,  

d) stav podzemních objektů a jejich udržování v bezpečném stavu, 
e) nakládání s těžebními odpady, 
f) nakládání s prekurzory výbušnin. 
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Úkoly na úseku vrchního dozoru vykonávala SBS prostřednictvím báňských 
inspektorů. Kontroly byly prováděny zejména na základě analýzy výsledků  
z předchozí kontrolní činnosti, vnějších podnětů a dalších shromážděných poznatků 
z úřední činnosti orgánů SBS. Kontrolní činnost SBS byla prováděna formou 
jednodenních i vícedenních Úkoly na úseku vrchního dozoru vykonávala SBS 
prostřednictvím báňských prověrek (zpravidla v průběhu 1 - 2 týdnů). Rozdělení  
a počet kontrol je uveden v následující tabulce č. 1. 
 

KONTROLY POČET 

Kontroly SBS OBÚ 4 882 

ČBÚ 206 

Kontroly SBS CELKEM 5 088 

Z toho: 

při zvláštních prověrkách 

OBÚ 180 

ČBÚ 148 

Z toho: 

při komplexních prověrkách 

OBÚ 542 

ČBÚ 0 

Tabulka č. 1 - Celkový přehled o počtu provedených kontrol kontrolujícími za SBS 

Báňští inspektoři z celkového počtu 5 088 kontrol provedli 4 529 kontrol v ranních 
směnách, 541 kontrol v odpoledních směnách a 18 kontrol v nočních směnách. 
Z celkového počtu kontrol bylo provedeno 63 kontrol v nepracovních dnech.  
Část kontrolní činnosti probíhala na rizikových pracovištích ve zhoršených 
pracovních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu, radioaktivity,  
ve ztížených mikroklimatických podmínkách, na pracovištích s nebezpečím důlních 
otřesů a průtrží vody a plynů, na důlních pracovištích se zvýšenou koncentrací oxidu 
uhelnatého, metanu nebo oxidu uhličitého, v podzemních objektech (stoky, 
kanalizace) a v mezních situacích též v nedýchatelném prostředí.  
Při kontrolní činnosti orgány SBS spolupracovaly s příslušnými odborovými 
organizacemi, Policií ČR, orgány ochrany veřejného zdraví, hasičským záchranným 
sborem a s ostatními orgány státního dozoru. 
 
Z výsledků kontrolní činnosti ČBÚ:  

 ČBÚ zorganizoval, řídil a provedl 5 plánovaných zvláštních prověrek. V průběhu 
zvláštních prověrek ústřední báňští inspektoři provedli fyzické kontroly pracovišť, 
kontroly činností a technických zařízení a při tom zjišťovali, jak OBÚ plnily 
povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, zákona č. 61/1988 Sb., a dalších 
zákonů a prováděcích předpisů v působnosti SBS. 

 
Přehled kontrolovaných osob a OBÚ při zvláštních prověrkách je uveden v tabulce  
č. 2. 
  

NÁZEV KONTROLOVANÉ OSOBY KONTROLOVANÉ OBÚ SE SÍDLEM V: 

OKD, a.s., Důlní závod 2 Ostravě 

DIAMO s.p., GEAM o.z., Důl Rožná I Liberci 

Severočeské doly a.s., Doly Bílina Mostě 

GRANITA s.r.o. Hradci Králové 

Omya CZ s.r.o Ostravě 

Tabulka č. 2 - Přehled kontrolovaných osob a OBÚ při zvláštních prověrkách 
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 V rámci tzv. kontroly technické agendy ČBÚ prověřil plnění zákonem stanovených 
úkolů OBÚ. V průběhu kalendářního roku provedl kontroly na OBÚ pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického a OBÚ pro území krajů Libereckého  
a Vysočina.   

 
Prioritním úkolem pro ČBÚ zůstává důsledný a soustředěný tlak vyvíjený na OBÚ,  
a tím i na kontrolované osoby, který vede ke snižování počtu pracovních úrazů, 
závažných provozních nehod a havárií.  
  
Z důvodu zvyšujících se nároků na výkon dozoru v oblasti výbušnin umocněných 
evropskou legislativou bylo vytvořeno oddělení výbušnin. Oddělení výbušnin 
věnovalo zvláštní pozornost skladování výbušnin včetně kontroly technického stavu 
skladů výbušnin a plnění podmínek pro bezpečnou manipulaci s výbušninami  
při jejich skladování 
 
 
 

6. Statistické údaje o zjištěných porušeních a uložených trestech 

 

6a) Statistické údaje o zjištěných porušeních a uložených trestech orgány 

inspekce práce  

Údaje týkající se Úmluvy č. 81 – o inspekci práce v průmyslu a obchodě 

Odvětví 
Počet 

nedostatků 
Počet pokut 

Výše pokut v 

Kč 

Zpracovatelský průmysl 12 450 347 13 769 500 

Výroba a rozvod elektřiny aj. energie 249 6 230 000 

Zásobování vodou; činnost s odpady 515 18 350 000 

Stavebnictví 5 302 333 8 616 700 

Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel 6 535 265 6 962 500 

Doprava a skladování 2 167 81 2 044 000 

Celkem 27 218 1 050 31 972 700 

 

 

Údaje týkající se Úmluvy č. 129 – o inspekci práce v zemědělství 

Odvětví 
Počet 

nedostatků 
Počet pokut 

Výše pokut v 
Kč 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 2 632 83 2 403 000 
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6b) Statistické údaje o zjištěných porušeních a uložených trestech orgánů 
ochrany veřejného zdraví  

 
Sankce a pokuty udělené v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2015 
 

Kraj 
Celkem uloženo 

pokut 
Celková uložená částka 

Odvolání celkem 

podáno 

Napadené rozhodnutí 

odvolacím orgánem 

zrušeno 

Napadené 

rozhodnutí 

odvolacím 

orgánem 

změněno 

Hl. město Praha 7 320 000 1 *   

Středočeský 4 73 000 1  1 

Jihočeský 7 135 000    

Plzeňský 15 78 000 1*   

Karlovarský 1 11 000    

Ústecký 21 402 000    

Liberecký 8 61 000    

Královéhradecký 3 70 000    

Pardubický 0 0    

Vysočina 6 37 000    

Jihomoravský 6 51 000    

Olomoucký 53 385 000 1 1  

Zlínský 4 22 000 1 1  

Moravskoslezský 70 424 000 5 5  

Celkový součet 205 2 069 000 10 7 1 

 

V roce 2015 bylo odbory hygieny práce KHS uloženo celkem 205 pokut v celkové 
výši 2 069 000 Kč. V roce 2014 bylo uděleno 142 pokut o celkové výši 2 034 000 Kč. 
Počet udělených sankcí ve srovnání s rokem 2014 stoupl o cca 31 %. V celkovém 
počtu sankcí jsou zahrnuty i sankce uložené subjektům, které nepodaly návrh na 
kategorizaci prací nebo neoznámily práce zařazené do druhé kategorie. 

Důvodem pro uložení pokuty bylo, stejně jako v předchozím roce, např. neohlášení 
práce s azbestem, nepředložení návrhu na kategorizaci prací podle § 37 zákona  
č. 258/2000 Sb., nezajištění osobních ochranných pracovních prostředků 
a nevyhovující sanitární zařízení.  

Při ukládání pokut bylo přihlíženo k závažnosti, délce trvání a následkům 
protiprávního jednání. Pokud se jednalo o menší nedostatky, kdy nehrozilo akutní 
poškození zdraví zaměstnanců, a zaměstnavatel do protokolu o kontrolním zjištění 
uvedl termín realizace nápravných opatření, bylo při odstranění závad v termínu 
od pokuty upuštěno. 

Proti rozhodnutím o pokutě bylo podáno celkem 10 odvolání. V sedmi případech bylo 
napadené rozhodnutí odvolacím orgánem zrušeno, v jednom případě bylo napadené 
rozhodnutí odvolacím orgánem změněno. Ve dvou případech nebylo do 31. 12. 2015 
o odvolání odvolacím orgánem rozhodnuto. 
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Sankce uložené v roce 2015 za nezajištění pracovnělékařských služeb byly většinou 
uloženy v rámci sankcí udělených za více správních deliktů současně. 
 

Kraj 

Počet 

kontrol 

PLS 

celkem 

PLS 
Uložené pokuty za 

nezajištění PLS 

plně  

zajištěna 

pouze 

prohlídky 

u 

praktických 

lékařů 

nedostatečně 

zajištěna 
nezajištěna počty 

celková 

výše (Kč) 

Hl. město Praha 787 629 111 33 14 0 0 

Středočeský 1 275 1 123 71 76 5 2 70 000 

Jihočeský 890 783 70 31 6 1 15 000 

Plzeňský 586 518 28 39 1 0 0 

Karlovarský 352 229 42 76 5 0 0 

Ústecký 1 152 595 204 312 41 6 55 000 

Liberecký 382 218 29 87 5 2 4 000 

Královéhradecký 246 193 22 26 5 1 20 000 

Pardubický 416 320 57 39 0 0 0 

Vysočina 634 539 129 25 7 0 0 

Jihomoravský 1 267 902 122 176 67 0 0 

Olomoucký 882 818 34 23 7 14 88 000 

Zlínský 393 349 22 20 2 2 7 000 

Moravskoslezský 952 765 60 118 9 13 77 000 

Celkový součet 10 214 7 981 1 001 1 081 174 41  336 000 

 

Poznámka: 
*Krajské hygienické stanice nesledují ukládání pokut podle odvětví, a proto nelze 
takové údaje poskytnout. 
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6c) Statistické údaje o zjištěných porušeních a uložených sankcích orgánů 
státní báňské správy ČR  

 
Nedílnou součástí kontrolní činnosti bylo nejen ukládání opatření k odstraňování 
zjištěných nedostatků, ale i ukládání sankcí odpovědným fyzickým a právnickým 
osobám. V průběhu roku 2015 udělily orgány SBS při výkonu vrchního dozoru pokuty 
v celkové výši 3.038,15 tis. Kč za správní delikty podle zákona č. 61/1988 Sb.  
a za přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Přehled sankční činnosti je uveden v tabulce č. 3. 
 

OBÚ  
se sídlem/ČBÚ 

BLOKOVÉ 

POKUTY  

(Kč)  

POKUTY  
VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ  

(Kč) 

ZASTAVENÁ 
PRACOVIŠTĚ 

Brno 23 600 39 000 2 

Praha 44 900 13 000 5 

Liberec 15 200 80 000 0 

Most 37 100 20 000 2 

Ostrava 155 500 2 034 000 12 

Plzeň 38 200 105 000 3 

Sokolov 51 650 100 000 4 

Hradec Králové 7 000 104 000 1 

ČBÚ 0 170 000 0 

Celkem 373 150 2 665 000 29 

Tabulka č. 3 Přehled sankční činnosti SBS 
 

 
 

7. Statistické údaje o pracovních úrazech 
 

7a) Počty pracovních úrazů evidovaných orgány inspekce práce v roce 2015 

 
Pozn.: Ostatní pracovní úraz – úraz s pracovní neschopností delší než 3 dny. 
            Závažný pracovní úraz – úraz s hospitalizací delší než 5 dnů. 
 

  

Ostatní 

pracovní 

úraz 

Smrtelný 

pracovní 

úraz 

Závažný 

pracovní 

úraz 

Celkem 

Počet úrazů 

2015 40 020 122 1 299 41 441 
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Přehled počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností a smrtelných pracovních 

úrazů podle odvětví v roce 2015 

 

Odvětví (CZ-NACE) 

Počet pracovních  

úrazů s pracovní  

neschopností 

Počet smrtelných  

pracovních úrazů 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 2 626 23 

Zpracovatelský průmysl 20 045 24 

Výroba a rozvod elektřiny aj. energie 119 0 

Zásobování vodou; činnost s odpady 1 007 4 

Stavebnictví 2 984 27 

Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel 4 876 7 

Doprava a skladování 4 142 16 

 

 

 
7b) Počty pracovních úrazů evidovaných v SBS v roce 2015 
 
Počty pracovních úrazů jsou zpracovány na podkladě ohlášených a zaevidovaných 
údajů o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech,  
ke kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při 
nakládání s výbušninami.  
 
Při zajišťování požadavků na BOZP v hornictví bylo i pro hodnocený rok 2015 
charakteristické: 

 Hornické práce probíhaly na rizikových pracovištích ve zhoršených pracovních 
podmínkách, ve stísněném prostředí, v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
radioaktivity, ve ztížených mikroklimatických podmínkách, na pracovištích  
s nebezpečím důlních otřesů a průtrží uhlí a plynů, na důlních pracovištích  
se zvýšenou koncentrací oxidu uhelnatého, metanu nebo oxidu uhličitého,  
v podzemních objektech (stoky, kanalizace) a v mezních situacích též  
v nedýchatelném prostředí. 

 Rizika hornické práce zůstávají trvalým jevem, který lze do určité míry snížit, 
nelze jej však úplně eliminovat (nepředvídatelná rizika hornické práce především 
souvisejí s proměnlivými přírodními podmínkami). 

 
Nejen s hornictvím je spojeno nakládání s výbušninami (na výbušniny je nutno 
nahlížet jako na látky nebezpečné povahy, které navíc představují určité 
bezpečnostní riziko, protože jsou zneužitelné extrémisty). 
Vysoké nároky na BOZP jsou kladeny na oblast nakládání s výbušninami, a to jak  
při jejich výrobě, přepravě a skladování, ale též při jejich používání při rozpojování 
hornin.  
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Vývoj počtu pracovních úrazů dle zaslaných záznamů o úrazu v letech 1996 - 2015 
zachycuje graf č. 1. 
 

 
Graf 1 Vývoj počtu pracovních úrazů (1996 - 2015) 

Z vývoje pracovních úrazů je zřejmý výrazný pokles celkového počtu pracovních 
úrazů v hornictví. V tomto ukazateli bylo dosaženo nejlepšího výsledku  
v dlouhodobém časovém úseku. Celkový počet 510 pracovních úrazů v roce 2015 
byl nejnižší, a to nejen od roku 1996.  
 
Pokles celkového počtu pracovních úrazů podtrhuje vývoj počtu pracovních úrazů 
vztažených na 1000 zaměstnaných osob při těžbě nerostů (2006 - 2015), uvedený 
v grafu. 

 
 
Průměrný počet zaměstnaných osob byl převzat z údajů Českého statistického úřadu 
(průměrný evidenční počet zaměstnaných osob při těžbě a úpravě černého  
a hnědého uhlí, těžbě ropy a zemního plynu, těžby a úpravy rud, ostatní těžby  

4
9

1
0

4
1

1
2

3
4

5
1

3
0

6
3

2
5

3
4

2
2

0
6

2
0

7
7

1
6

9
4

1
6

0
6

1
6

4
0

1
3

2
3

1
2

1
1

1
0

3
9

8
9

8

8
1

5

7
5

2

7
3

5

6
0

8

6
0

4

5
1

0

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

P
o

če
t

p
ra

co
vn

íc
h

 ú
ra

zů
 

Rok

Graf 2 Vývoj počtu pracovních úrazů vztažených na 1000 zaměstnaných osob při těžbě nerostů 
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a dobývání a podpůrných činností při těžbě). Počet pracovních úrazů byl převzat 
z evidence ESAW1.  
 
Počet pracovních úrazů podle dozorovaných činnosti vyjadřuje graf č. 3. 
 

 
Graf 3 Počet pracovních úrazů podle dozorovaných činností 

 

Z grafu č. 3 je zřejmé, že nejvíce pracovních úrazů bylo zaevidováno při těžbě 
energetických surovin (150 pracovních úrazů při těžbě černého uhlí, 84 pracovních 
úrazů při těžbě hnědého uhlí a 22 pracovních úrazů při těžbě uranových rud).  
Při těžbě ostatních surovin dochází nejvíce k pracovním úrazům při hrubé  
a ušlechtilé kamenické výrobě, kterou většinou provádějí menší těžební organizace. 
Celkovou situaci by měly doplnit příčiny pracovních úrazů. 
  
Počet pracovních úrazů a jejich příčin v roce 2015 zobrazuje graf č. 4.  
 

 
Graf č. 4 Příčiny pracovních úrazů 

Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko bylo ve 275 případech příčinou 
pracovního úrazu z celkového počtu 510 pracovních úrazů. Za touto příčinou 
následovala další identifikovaná příčina - nesprávná organizace práce (172 případů).  

                                                           
1 ESAW – European Statistics on Accidents at Work (metodologie evropské statistiky pracovních úrazů a nemocí z povolání). 
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Tyto dvě příčiny, především ovlivňované lidským faktorem, tvořily 88 % pracovních 
úrazů v hornictví za rok 2015. Z hlediska sledovaného dlouhodobějšího vývoje  
od roku 1996 se v těchto případech jedná o cca 8% nárůst. 
 
Výsledky v pracovní neschopnosti nejvíce ovlivňují závažné pracovní úrazy. V roce 
2015 bylo v hornictví zaznamenáno 7 závažných pracovních úrazů. Základní údaje  
o závažných pracovních úrazech sumarizuje tabulka č. 4.  
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3 horké látky a předměty, oheň a 

výbušniny 

pro porušení předpisů 

vztahujících se k práci nebo 

pokynů zaměstnavatele úrazem 

postiženého zaměstnance 

11 roků 4 

jiný blíže nespecifikovaný zdroj pro jiný, blíže nespecifikovaný 

důvod 

30 roků 5 

stroje a zařízení stabilní pro jiný, blíže nespecifikovaný 

důvod 

16 roků 5 
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3 stroje a zařízení stabilní pro nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele 

10 dní 3 

stroje a zařízení přenosná 

nebo mobilní.  

pro nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele 

6 měsíců 1 

materiál, břemena, předměty 

(pád, přiražení, odlétnutí, 

náraz, zavalení) 

pro nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele 

4 měsíce 1 

O
s

ta
tn

í 1 materiál, břemena, předměty 

(pád, přiražení, odlétnutí, 

náraz, zavalení) 

pro nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele 

3 měsíce 0,5 

Tabulka č.  4 Závažné pracovní úrazy 

 

K údajům uvedeným v tabulce č. 4 lze doplnit, že u při těžbě energetických surovin 
(černé uhlí) se v jednom případě jednalo o hromadný úraz, který byl příčinou  
3 smrtelných úrazů a 2 závažných pracovních úrazů. V jednom případě se jednalo  
o závažný pracovní úraz při opravě elektrického zařízení při těžbě hnědého uhlí. 
 
S výrazným poklesem pracovních úrazů byl zaznamenán i mírný pokles smrtelných 
úrazů. V roce 2015 došlo k 9 smrtelným úrazům, což je o 2 méně než v roce 2014.  
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Dlouhodobější vývoj smrtelné úrazovosti v hornictví znázorňuje graf č. 5.  
 

 
Graf č. 5 Vývoj smrtelné úrazovosti v hornictví od roku 1996 

 
Údaje znázorněné v grafu č. 5 lze doplnit o podrobnější informace o hromadných 
úrazech. V roce 2015 došlo ke dvěma hromadným úrazům (3 zaměstnanci těžební 
organizace byli usmrceni po zapálení a následném výbuchu metanu a uhelného 
prachu a 3 zaměstnanci organizace vyrábějící výbušniny byli usmrceni při manipulaci 
s výbušninami).  
 

 
Graf č. 6 Počet smrtelných úrazů podle dozorovaných činností (2015) 

 
 
K největšímu počtu smrtelných úrazů došlo při těžbě energetických surovin. Byly 
zaznamenány 4 smrtelné úrazy při dobývání černého uhlí a 1 smrtelný úraz  
při dobývání uranových rud hlubinným způsobem. 3 smrtelné úrazy byly 
zaznamenány při výrobě výbušnin. K 1 smrtelnému úrazu došlo při těžbě ostatních 
surovin. Další podrobnosti o smrtelné úrazovosti jsou vedeny v tabulce č. 5.  
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Tabulka č. 5 Rozdělení počtu smrtelných úrazů podle činnosti, zdrojů a příčiny,  
je zpracována podle klasifikace uvedené v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
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1 

 

 

Dopravní 
prostředek 

Pro porušení předpisů 
vztahujících se k práci 
nebo pokynů 
zaměstnavatele úrazem 
postiženého 
zaměstnance. 

Pro nepředvídatelné 
riziko práce nebo 
selhání lidského 
činitele. 

5 roků 2  

1 

 

 

Stroje a 
zařízení 
přenosná 
nebo mobilní. 

Pro nepředvídatelné 
riziko práce nebo 
selhání lidského 
činitele. 

23 roků  4  

3 

 

 

Horké látky a 
předměty, 
oheň a 
výbušniny. 

Jiný blíže 
nespecifikovan
ý zdroj. 

Pro jiný blíže 
nespecifikovaný důvod. 

18 roků 

3 roky 

17 roků 

5 
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Stroje a 
zařízení 
přenosná 
nebo mobilní. 

Pro jiný blíže 
nespecifikovaný důvod. 

22 roků  1 
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3 

 

Horké látky a 
předměty, 
oheň a 
výbušniny. 

Pro jiný blíže 
nespecifikovaný důvod. 

2 roky 

6 roků 

32 roků  

6 

Tabulka č. 5 Rozdělení počtu smrtelných úrazů podle činnosti, zdrojů a příčin 

 
Údaje uvedené v tabulce č. 5 je možno shrnout takto. Zdrojem 6 - ti smrtelných úrazů 
byly horké látky a předměty, oheň a výbušniny (1x při těžbě černého uhlí  
a 1x při nakládání s výbušninami). Dalším nejvýznamnějším zdrojem (3 smrtelných 
úrazů) bylo strojní zařízení (1x při těžbě černého uhlí, 1x při úpravě kaolínu),  
vč. dopravního prostředku (1x při těžbě uranové rudy). 
 
Příčiny smrtelných úrazů lze sumarizovat takto. Jiný blíže nespecifikovaný důvod  
byl příčinou tří smrtelných úrazů při těžbě energetických surovin (černého uhlí), 
příčina 3 smrtelných úrazů při nakládání s výbušninami (výroba výbušnin) a 1 příčina 
smrtelného úrazu při těžbě ostatních surovin (úprava kaolínu).  
 
Z uvedených údajů v tabulce č. 5 je patrné, že každodenní rutina spojená se ztrátou 
ostražitosti může mít fatální následky. 
 
 

8. Statistické údaje o nemocech z povolání 

V roce 2015 bylo v České republice hlášeno u 911 zaměstnanců celkem 1 092 

profesionálních onemocnění, z toho bylo 1 035 nemocí z povolání a 57 ohrožení 

nemocí z povolání. Rozdíl mezi počtem postižených osob a počtem hlášených 

profesionálních onemocnění byl způsoben tím, že u 167 zaměstnanců byly 

v průběhu roku hlášeny dvě nebo více nemocí z povolání. Nejvíc se vyskytovala 

kombinace syndromu karpálního tunelu na pravé a na levé ruce, který vznikl buď při 

práci s vibrujícími nástroji, nebo při práci s přetěžováním horních končetin. V roce 

2015 nebylo hlášeno žádné profesionální onemocnění u mladistvých ani 

u profesionálních sportovců. 
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Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání v letech 2011 - 2015 – rozdělení podle kraje vzniku 
 

 

Kraj 

2011 2012 2013 2014 2015 

Muži Ženy  Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Jihočeský 

77 55 132 59 42 101 64 39 103 54 54 108 56 43 99 

Jihomoravský 30 38 68 21 18 39 32 21 53 26 35 61 37 43 80 

Karlovarský 7 17 24 8 6 14 5 11 16 6 5 11 4 6 10 

Královéhradecký 33 31 64 18 14 32 32 16 48 14 38 52 31 19 50 

Liberecký 14 21 35 14 15 29 8 8 16 12 14 26 9 9 18 

Moravskoslezský 268 79 347 253 61 314 230 69 299 296 101 397 259 136 395 

Olomoucký 76 73 149 46 44 90 45 32 77 43 47 90 23 38 61 

Pardubický 19 22 41 26 20 46 26 32 58 16 30 46 41 14 55 

Plzeňský 39 46 85 59 63 122 51 51 102 52 47 99 54 64 118 

Hl. město Praha 20 14 34 14 12 26 7 6 13 9 20 29 8 11 19 

Středočeský 91 27 118 99 32 131 89 38 127 77 38 115 51 18 69 

Ústecký 17 69 86 21 57 78 10 54 64 37 100 137 23 21 44 

Vysočina 28 16 44 19 16 35 24 10 34 11 3 14 14 11 25 

Zlínský 16 9 25 15 7 22 5 12 17 4 23 27 14 20 34 

Více krajů 5 0 5 5 0 5 1 0 1 9  9 2  2 

Zahraničí 6 3 9 10 5 15 14 0 14 25 4 29 13  13 

Celkem 746 520 1 266 687 412 1 099 643 399 1 042 691 559 1 250 639 453 1 092 
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Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášené v České republice 

v letech 2011 – 2015, rozdělení podle kapitol seznamu nemocí z povolání 
 
Číslo a název kapitoly 2011 2012 2013 2014 2015 

celkem 
podíl 

v% 
celkem 

podíl 

v% 
celkem 

podíl 

v% 

celkem 
podíl v 

% 
celkem 

podíl v 

% 

I 

Nemoci 

způsobené 

chemickými 

látkami 

12 0,9 13 1,2 11 1,1 12 0,96 7 0,6 

II. 

Nemoci 

způsobené 

fyzikálními 

faktory 

680 53,7 583 53,0 517 50,0 552 44,2 601 55,0 

III. 

Nemoci dýchacích 

cest, plic, 

pohrudnice, 

pobřišnice 

238 18,8 221 20,1 216 20,7 274 21,9 216 19,8 

IV. Nemoci kožní 166 13,1 128 11,6 160 15,4 179 14,3 149 13,6 

V. 

Nemoci přenosné 

a parazitární 
169 13,4 154 14,0 138 13,2 230 18,4 117 10,7 

VI. 

Nemoci 

způsobené 

ostatními faktory 

a činiteli 

1 0,1 0 0 0 0 3 0,2 2 0,2 

Celkem 1 266 100 1 099 100 1 042 100 1 250 100 1 092 100 

 
V roce 2015 bylo nejvíce profesionálních onemocnění způsobeno fyzikálními faktory 
(kapitola II – 601 onemocnění, cca 55 % všech profesionálních onemocnění)*). 
Následovaly nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice (kapitola III – 216 
onemocnění, cca 20 % všech profesionálních onemocnění), nemoci kožní (kapitola 
IV – 149 onemocnění, 13,6 % onemocnění), nemoci přenosné a parazitární (kapitola 
V – 117 onemocnění, 10,7 % všech profesionálních onemocnění), nemoci 
způsobené chemickými látkami (kapitola I – 7 onemocnění) a nemoci způsobené 
ostatními faktory a činiteli (2 onemocnění). Jak je patrno v kapitolách I a III je výrazně 
vyšší výskyt onemocnění u mužů, naopak v kapitole V převažuje výskyt onemocnění 
u žen a v kapitolách II, IV, a VI je zastoupení můžu a žen zhruba rovnocenné. Toto je 
možné dát do souvislosti s převažujícími druhy vykonávané práce u mužů a žen 
v jednotlivých odvětvích ekonomické činnosti CZ-NACE.  
Nárůst oproti roku 2014 byl zaznamenán pouze u nemocí způsobených fyzikálními 
faktory, o 49 případů, u ostatních kapitol došlo k poklesu hlášených případů. 
 
Poznámka:  
*) Tam, kde se uvádí „kapitoly“, rozumí se kapitoly I až VI uvedené v nařízení vlády  
č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění pozdějších 
předpis. 
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Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášené v České republice 
v letech 2011 – 2015, rozdělení podle kapitol seznamu nemocí z povolání 

 
Číslo a název kapitoly 2011 2012 2013 2014 2015 

celkem 
podíl 

v% 
celkem 

podíl 

v% 
celkem 

podíl 

v% 

celkem 
podíl v 

% 
celkem 

podíl v 

% 

I 

Nemoci 

způsobené 

chemickými 

látkami 

12 0,9 13 1,2 11 1,1 12 0,96 7 0,6 

II. 

Nemoci 

způsobené 

fyzikálními 

faktory 

680 53,7 583 53,0 517 50,0 552 44,2 601 55,0 

III. 

Nemoci dýchacích 

cest, plic, 

pohrudnice, 

pobřišnice 

238 18,8 221 20,1 216 20,7 274 21,9 216 19,8 

IV. Nemoci kožní 166 13,1 128 11,6 160 15,4 179 14,3 149 13,6 

V. 

Nemoci přenosné 

a parazitární 
169 13,4 154 14,0 138 13,2 230 18,4 117 10,7 

VI. 

Nemoci 

způsobené 

ostatními faktory 

a činiteli 

1 0,1 0 0 0 0 3 0,2 2 0,2 

Celkem 1 266 100 1 099 100 1 042 100 1 250 100 1 092 100 

 
Nejvíc profesionálních onemocnění vzniklo v roce 2015 v odvětví „výroba 
motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů“ (186 onemocnění, tj. 17 % případů). 
Odvětví „těžba a úprava černého a hnědého uhlí“ se 141 onemocněním, tj. 12,9 % 
hlášených případů, zaujímá druhé místo. 

 

 

 

 
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2011 – 2015 dle 

odvětví ekonomických činností 
 

CZ - NACE 

Počet 

2011 

Podíl v 

% 

2011 

Počet 

2012 

Podíl 

v % 

2012 

Počet 

2013 

Podíl 

v % 

2013 

Počet 

2014 

Podíl 

v % 

2014 

Počet 

2015 

Podíl v 

% 

2015 

C29 Výroba motorových vozidel, výroba 

přívěsů a návěsů 
125 9,9 88 8,0 113 10,8 146 11,7 186 17,0 

B05 Těžba a úprava černého a hnědého 

uhlí 
147 11,6 151 13,7 140 13,4 214 17,1 141 12,9 
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C25 Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků  
158 12,5 128 11,6 114 10,9 114 9,1 91 8,3 

C24 Výroba základních kovů, hutní 

zpracování kovů, slévárenství           
68 5,4 71 6,5 72 6,9 64 5,1 70 6,4 

C10 Výroba potravinářských výrobků 56 4,4 34 3,1 36 3,5 29 2,3 50 4,6 

C27 Výroba elektrických zařízení 67 5,3 46 4,2 66 6,3 38 3,0 44 4,0 

Q86 Zdravotní péče   112 8,8 89 8,1 71 6,8 164 13,1 43 3,9 

C22 Výroba pryžových a plastových 

výrobků 
20 1,6 32 2,9 25 2,4 26 2,1 42 3,8 

C23 Výroba ostatních nekovových 

minerálních výrobků 
46 3,6 37 3,4 52 5,0 38 3,0 42 3,8 

C28 Výroba strojů a zařízení 35 2,8 28 2,5 21 2,0 43 3,4 42 3,8 

Q87 Pobytové služby sociální péče 22 1,7 41 3,7 44 4,2 51 4,0 34 3,1 

O 84 Veřejná správa a obrana, povinné 

sociální zabezpečení 
21 1,7 26 2,4 20 1,9 34 2,7 25 2,3 

A01 Rostlinná a živočišná výroba, 

myslivost 
29 2,3 23 2,1 28 2,7 28 2,2 19 1,7 

 

 

 

 

Celkový přehled hlášených onemocnění od roku 2005 do roku 2015 
 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet postižených osob 1 317 1 122 1 062 1 115 1 107 1 050 1 054 911 876 1 065 911 

Počet hlášených 

profesionálních onemocnění 

celkem 

1 400 1 216 1 291 1 403 1 313 1 292 1 266 1 099 1 042 1 250 1 092 

Z toho            

Nemoci z povolání 1 340 1 150 1 228 1 327 1 245 1 236 1 210 1 042 983 1 214 1 035 

Ohrožení 60 66 63 76 68 56 56 57 59 36 57 

Muži 817 708 753 767 739 734 746 687 545 598 542 

Ženy 583 508 538 636 574 558 520 412 331 467 369 

Incidence na 100 000 

zaměstnanců 
31,5 27,0 28,1 30,7 30,9 30,0 30,3 24,6 23,6 28,3 24,4 
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Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami v letech 2011 -  2015 

 

Číslo a název položky 

Počet 

2011 

Počet  

2012 

Počet 

2013 

Počet 

2014 

Počet 

2015  

1.01 
nemoc z olova nebo jeho sloučenin 

0 0 0 2 0 

1.13 
nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin 

1 0 0 1 0 

1.15 nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin 0 0 0 1 0 

1.17 nemoc z oxidu uhelnatého 1 1 0 2 0 

1.21 nemoc z izokyanátů 0 1 0 0 0 

1.22 nemoc z fosgenu 0 0 0 0 1 

1.27 nemoc z halogenovaných uhlovodíků 1 0 0 0 0 

1.28 nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků 0 0 0 1 0 

1.29 nemoc z alkoholů 1 0 0 0 0 

1.33 nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů 0 1 0 0 0 

1.36 nemoc z homologů benzenu 0 0 0 0 1 

1.40 nemoc z aromatických nitro nebo aminosloučenin 0 1 0 0 1 

1.42 nemoc z polycyklických aromatických uhlovodíků 1 1 
0 

0 1 

1.55 nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů 0 0 
1 

0 0 

1.56 nemoc z organických kyselin 0 1 
0 

0 0 

1.57 nemoc z louhů 0 1 
2 

0 0 

1.58 nemoc z dalších látek a směsí 5 5 
6 

2 3 

Celkem 
10 12 9 9 7 

 
Bylo hlášeno celkem 7 nemocí, z toho 3 akutní intoxikace, jedna chronická a dva 
případy onemocnění plicním nádorem.  
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Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory v letech 2011 – 2015 

 

Číslo a název položky Počet 2011 Počet 2012 Počet 2013 Počet 2014 Počet 2015 

II.1c 
Rakovina kůže z ionizujícího 
záření 

5 8 7 8 7 

II.3 
Zákal čočky způsobený tepelným 

zářením 
0 1 0 0 0 

II.4 
Porucha sluchu způsobená 

hlukem 
15 11 13 17 11 

II.6 Nemoci cév rukou z vibrací 22 35 26 29 18 

II.7 
Nemoci periferních nervů 

z vibrací 
172 149 108 115 121 

II.8 Nemoci kostí a kloubů z vibrací 23 12 17 10 16 

II.9 

Nemoci šlach, šlachových 

pochev, úponů a kloubů 

z přetěžování končetin 

142 101 95 125 122 

II.10 
Nemoci periferních nervů 
z přetěžování končetin 

242 206 186 209 252 

II.11 Nemoci tíhových váčků z tlaku 6 5 9 7 0 

Celkem 627 528 461 520 547 

 
Fyzikální faktory způsobily v roce 2015 celkem 547 nemocí z povolání. 
Nejvýznamnější skupinou jsou nemoci periferních nervů z přetěžování končetin 
(položka II.10).  
 
Pod položkou II. 1, nemoc způsobená ionizujícím zářením bylo hlášeno 7 bazaliomů 
kůže. Onemocnění vzniklo u pracovníků, kteří byli exponováni záření v uranových 
dolech nebo při úpravě uranové rudy v letech 1955 - 1982 (doba latence byla 
v rozsahu 46 – 59 let). 
 
Porucha sluchu způsobená hlukem byla zjištěna u 11 osob. Velmi nízký počet 
hlášených profesionálních poruch sluchu je možno pokládat za příklad účinnosti 
prováděné prevence a dostupnosti individuální ochrany sluchu. 
 
Nemoc způsobená prací s vibrujícími nástroji byla v roce 2015 hlášena 155x. Nejvíce 
případů bylo hlášeno u profesí zámečník, horník, brusič kovů a svářeč. Onemocnění 
cév rukou z práce s vibračními nástroji (položka II. 6)**) bylo hlášeno v 18 případech. 
Nemoc periferních nervů z práce s vibrujícími nástroji byla hlášena 121x, 16x byly 
hlášeny nemoci kostí a kloubů z vibrací.  
 
Nemoci z přetěžování končetin byly hlášeny 374x. Nemoci šlach, šlachových pochev, 
úponů, svalů a kloubů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování byly 
v roce 2015 hlášeny 122x, nejvíce u montážních dělníků. Nemoci periferních nervů 
z přetěžování končetin byly hlášeny v roce 2015 ve 252 případech, opět nejvíce 
u montážních dělníků. Vysoký podíl počtu nemocí šlach, šlachových pochev, úponů 
a kloubů z přetížení končetin u této profese lze dát do souvislosti s orientací 
průmyslu zaměřeného zejména na výrobu a montáž automobilů, jednotlivých 
komponent do automobilů a elektrotechnických zařízení. Vzhledem k tomu, že při 
pracích montážního charakteru jsou zaměstnávány převážně ženy, je samozřejmý 
i častější výskyt tohoto typu onemocnění u žen, v případě položky II. 9 tvoří 
onemocnění hlášená u žen 52 % celkového počtu onemocnění a u položky II.10 jde 
o 67 % celkového počtu hlášených případů. 
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Poznámka:  
*) Tam, kde se uvádí „položka“, rozumí se položky uvedené v kapitolách I až VI 
uvedených v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí 
z povolání ve znění pozdějších předpis. 
 
 

Nemoci z povolání dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice v letech 
2011 – 2015 

 

Číslo a název položky - diagnóza 

Počet 

nemocí 

2011 

Počet 

nemocí 

2012 

Počet 

nemocí 

2013 

Počet 

nemocí 

2014 

Počet 

nemocí 

2015 

1 Silikóza s typickými rtg znaky  24 
25 28 16 

16 

Silikóza komplikovaná 5 
3 3 3 

0 

Silikotuberkulóza 3 
1 1 1 

1 

Pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje 4 
2 0 3 

8 

Pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky 84 
68 82 121 

70 

Pneumokonióza uhlokopů komplikovaná 6 
8 9 14 

13 

Pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tbc 1 
2 4 8 

3 

2 Azbestóza 5 
4 5 3 

8 

Hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí 13 
3 4 4 

5 

Mezotheliom pohrudnice nebo pobřišnice 5 
15 4 6 

8 

Rakovina plic s azbestózou nebo hyalinózou pleury 
2 2 3 10 

1 

4 Pneumokonióza ze svařování 1 
4 3 0 

0 

5 Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, 

grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého 1 0 0 1 0 

6 Rakovina plic z radioaktivních látek 
9 9 8 8 

2 

7 Rakovina dýchacích cest způsobená koksárenskými plyny 
0 2 2 1 

0 

9 Exogenní alergická alveolitida 
6 6 6 11 

8 

10 Astma bronchiale 
48 42 39 40 

49 

Alergická rinitida 
11 16 6 16 

18 

11 Nemoci dýchacích cest a plic způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, 

sisalu nebo cukrové třtiny 1 0 0 0 0 

12 Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem 

s obsahem volného krystalického SiO2 6 9 9 7 4 

13 Chronická obstrukční plicní nemoc při těžbě v podzemí černouhelných dolů 
1 0 0 0 0 

Celkem 
236 221 216 273 

214 

 
V roce 2015 bylo hlášeno celkem 214 nemocí z povolání patřících do této kapitoly.  
Silikózy a pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického 
oxidu křemičitého byly hlášeny 111x, nejvíc u zaměstnanců při těžbě a dobývání 
nerostných surovin (97 osob).  
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Oproti minulosti jsou počty hlášených penumokonióz podstatně nižší, což je 
důkazem účinnosti preventivních opatření, zejména preventivního vyřazování 
horníků z rizikové práce po vyčerpání nejvyšší přípustné expoziční doby. 
 
Nemoci způsobené azbestem byly v roce 2015 hlášeny ve 22 případech. 
Mezotheliom pohrudnice nebo pobřišnice vznikl u 8 zaměstnanců, kteří byli azbestu 
profesionálně exponováni v letech 1957 - 2009. Počet onemocnění z azbestu, včetně 
nejzávažnějšího mezotheliomu, je oproti jiným evropským zemím velmi nízký. 
 
Rakovina plic z radioaktivních látek byla diagnostikována u 2 zaměstnanců, kteří byli 
exponováni ionizujícímu záření při těžbě a úpravě uranových rud v letech 1951 - 
1969.  
 
Bronchiální astma nebo alergická rinitida byla hlášena 67x, nejčastěji se jednalo 
o zaměstnance při výrobě potravinářských výrobků a při výrobě motorových vozidel, 
nejčastějšími příčinami byla mouka, izokyanáty a lepidla. 
 
Etiologické faktory kožních nemocí v letech 2011 – 2015 
 

Etiologický faktor dermatóz 

Celkem počet 

nox 

2011 

Celkem počet 

nox 

2012 

Celkem 

počet nox 

2013 

Celkem počet 

nox 2014 

Celkem počet 

nox 2015 

Plastické hmoty 49 29 36 44 41 

Ropné výrobky 27 38 44 40 38 

Pryž, gumárenské chemikálie 20 21 19 25 22 

Čistící a kosmetické přípravky 9 11 14 10 22 

Ostatní organické chem. látky 14 12 23 18 19 

Chróm a jeho sloučeniny 9 6 11 10 13 

Nikl a jeho slitiny 4 7 12 10 12 

Kovy, metaloidy a jejich sloučeniny 3 5 5 8 7 

Dezinfekční prostředky 18 12 8 32 5 

Fyzikální faktory mimo ionizující záření 5 1 6 2 4 

Organická rozpouštědla 5 5 1 4 3 

Organická barviva 6 5 0 3 2 

Rostliny a potraviny 5 1 3 3 2 

Jiné biologické látky 3 1 2 3 1 

Cement 1 0 3 2 1 

Léčiva  3 1 1 3 0 

Alkálie 0 0 0 1 0 

Kyseliny anorganické i organické 0 1 1 1 0 
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Insekticidní látky, agrochemikálie 1 0 0 0 0 

Celkem počet výskytů jednotlivých nox  182 156 189 219 192 

Celkem počet kožních nemocí 166 128 160 179 149 

 
Kožních nemocí z povolání bylo v roce 2015 hlášeno 149. Kontaktní alergická 
dermatitida byla hlášena 119x, iritační dermatitida 30x. Vzhledem k tomu, že 
u zaměstnanců obecně převažuje snaha udržet si zaměstnání, dochází 
pravděpodobně zejména u této skupiny k častým k projevům disimulace a dá se tedy 
předpokládat, že skutečný počet těchto profesionálních onemocnění je vyšší. 
U některých pacientů byla nemoc způsobena více noxami, proto celkový počet 
výskytů nox v tabulce je vyšší, než počet případů hlášených kožních nemocí.  
Mezi příčinami kožních nemocí z povolání zaujímají první místo plastické hmoty, 
nejčastěji onemocněli montážní pracovníci a pracovníci při obsluze obráběcích 
strojů. 

 
 

Nemoci z povolání přenosné a parazitární v letech 2011 - 2015 

 

Číslo a název položky – diagnóza 

Počet v roce 

2011 

Počet v roce 

2012 

Počet v roce  

2013 

Počet v roce  

2014 

Počet v roce  

2015 

1 Nemoci s interhumánním přenosem celkem 125 112 99 179 88 

 

Svrab 86 73 58 84 57 

Virové hepatitidy 6 8 8 4 7 

Tuberkulóza (plicní i mimoplicní formy) 7 6 5 3 7 

Příušnice 4 4 0 0 4 

Plané neštovice 2 3 4 3 3 

Infekční mononukleóza 0 0 0 0 2 

Pásový opar 0 1 1 0 2 

Spalničky 0 2 0 65 1 

Virové střevní infekce 2     0 3 0 1 

Virové respirační infekce s komplikacemi 9 1 9 0 1 

Legionářská nemoc 0 2 0 0 1 

Enterovirová stomatitida 0 0 0 0 1 

Bakteriální záněty plic 0 1 2 1 1 

Dermatitida způsobená roztoči 0 0 0 7 0 

Dávivý kašel 0 1 3 7 0 

Jiné bakteriální střevní infekce 1 1 0 1 0 

Jiné mykobakteriózy 0 0 0 1 0 

Impetigo a jiné infekce kůže a podkožního vaziva 1 0 1 1 0 

Stafylokokové infekce 2 0 0 1 0 

Ostatní 5 9 5 1 0 

2 Zoonózy celkem 35 27 24 22 16 

 

Lymeská borelióza 18 10 9 9 7 

Trichofycie 8 6 8 4 4 

Virová encefalitida přenášená klíšťaty 4 3 0 6 2 

Tularemie 0 0 0 0 1 

Erysipeloid  2 4 2 1 1 
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Virová hepatitida 1 0 0 0 1 

Leptospiróza 1 1 0 1 0 

Ostatní 1 3 5 1 0 

3 
Nemoci přenosné a parazitární vzniklé 

v zahraničí celkem 
9 14 14 29 13 

 

Malárie 3 7 10 6 7 

Jiné bakteriální střevní infekce 0 0 0 5 3 

Giardióza (lamblióza) 4 4 2 6 1 

Askarióza 0 1 0 1 1 

Salmonelóza 0 0 0 1 1 

Horečka Dengue 2 2 1 4 0 

Bacilární úplavice 0 0 0 2 0 

Virové hepatitidy 0 0 0 1 0 

Břišní tyfus 0 0 0 1 0 

Chlamydiový zánět spojivek 0 0 0 1 0 

Plané neštovice 0 0 0 1 0 

Ostatní 0 0 1 0 0 

Celkem nemoci přenosné a parazitární 169 153 137 230 117 

 
V roce 2015 se jednalo o 117 onemocnění, nejčastěji onemocněli pracovníci 
poskytující zdravotní péči, z hlediska počtu hlášení byl již tradičně nejčastěji hlášenou 
nemocí svrab. Nejčastěji byli postiženi pracovníci zařízení sociální péče.  
 
Virová hepatitida byla v roce 2015 hlášena 7x, vždy se jednalo o akutní případy – 
čtyřikrát byla hlášena hepatitida A, hepatitida B, C a E byly hlášeny v jednom případě. 
 
Zoonóz bylo v roce 2015 hlášeno celkem 16, nejčastěji hlášenou nemocí byla 
Lymeská borelióza. 
 
V rámci položky 5. 3. nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí, bylo v roce 
2015 hlášeno celkem 13 onemocnění. Nejčastěji byla hlášena malárie, a to 7x – 4x 
Nigérie, 2x Ghana, 1x Súdán. 
 

Ohrožení nemocí z povolání v letech 2011 – 2015 

Číslo a název položky 

Počet 

ohrožených 

v roce 2011 

Počet 

ohrožených 

v roce 2012 

Počet 

ohrožených 

v roce 2013 

Počet 

ohrožených  

v roce 2014 

Počet 

ohrožených 

v roce 2015 

I.01 Nemoc z olova nebo jeho sloučenin 1 1 1 3 0 

I.36 Nemoc z homologů benzenu 0 0 1 0 0 

I.38 Nemoc ze styrenu 1 0 0 0 0 

I.40 
Nemoc z aromatických nitro nebo 

aminosloučenin 
0 0 0 0 1 

II.4 Porucha sluchu způsobená hlukem 5 3 6 2 5 

II.6 Nemoci cév rukou z vibrací 1 0 1 0 1 

II.7 Nemoci periferních nervů z vibrací 16 19 20 10 9 

II.8 
Nemoci kostí a kloubů rukou z 

vibrací 
1 3 2 3 2 

II.9 
Nemoci šlach, šlachových pochev, 

úponů a kloubů z přetížení končetin 
3 9 3 3 5 
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II.10 
Nemoci periferních nervů 

z přetížení končetin 
27 21 24 14 32 

III.10.I Astma bronchiale 0 0 0 1 1 

III.10.2 Alergická rinitida 1 0 0 0 1 

V.1.02 Tuberkulóza  0 1 1 0 0 

Celkem 56 57 59 36 57 

 
Z celkového počtu 57 případů ohrožení nemocí z povolání byla všechna onemocnění, 
až na osm případů, způsobena fyzikálními faktory, nejčastěji šlo o ohrožení nemocí 
periferních nervů z přetěžování horních končetin. Nejvíce případů ohrožení nemocí 
z povolání bylo hlášeno v Moravskoslezském kraji, nejčastěji se jednalo 
o zaměstnance při výrobě motorových vozidel.  

 
 
 
 
 

Seznam použitých zkratek: 

 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

CZ - NACE – klasifikace ekonomických činností 

ČBÚ – Český báňský úřad  

ČR – Česká republika  

ČSN – česká technická norma  

ČSÚ – Český statistický úřad  

EU – Evropská unie  

KHS – krajská hygienická stanice 

MOP – Mezinárodní organizace práce 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví  

NV – nařízení vlády 

NzP – nemoc z povolání  

OBÚ – obvodní báňský úřad 

OIP – oblastní inspektorát práce  

PLS – pracovně lékařská služba  

PN – pracovní neschopnost   

POP – pomocný a obslužný personál  

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

Rtg – rentgen  

Sb. – Sbírka zákonů  

SBS – Státní báňská správa 

SŠ – střední škola  

SÚIP – Státní úřad inspekce práce   

SZD – státní zdravotní dozor  

 


