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Aktuality v HP







Národní politika bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci - schválená
usnesením vlády ČR č. 920 ze dne
23. 7 2008.
Národní akční program BOZP na
období 2009 -2010 – schválený
Radou vlády pro BOZP 17.12.2008
Více informací na
http://cz.osha.europa.eu/systems/ra
da_bozp.php

Některá opatření NAP BOZP











Cíl: Omezovat rizikové práce a počty zaměstnanců, kteří
je vykonávají.
11. Kontrolními orgány důsledně prosazovat plnění povinností
zaměstnavateli uložených zákony - sledovat a hodnotit rozhodující
faktory a zdravotní rizika při práci, uplatňovat opatření k odstranění
nebo minimalizaci rizika a vytváření předpokladů pro převod prací
dosud zařazených mezi práce rizikové do kategorií nižších.
13. V rámci kontrolní činnosti věnovat zvýšenou pozornost pracovištím
s výskytem nemocí z povolání, především nemocí z přetěžování,
z expozice vibracím, kožním a alergickým nemocem a pokračovat
v registru osob exponovaných chemickým karcinogenům Regex. Na
základě výsledných dat z Regexu doporučovat vhodná opatření pro
snížení expozice karcinogenům.
21. V rámci kontrolní a dozorové činnosti zaměřit zvýšenou pozornost
agenturnímu
zaměstnávání
a
zaměstnávání
zahraničních
zaměstnanců.
39. Kontrolní činností orgánů ochrany zdraví při práci spolupůsobit na
prevenci
poškozování zdraví zaměstnanců při práci, vedoucí
k zachování jejich dlouhodobé zdravotní způsobilosti k práci, a
podporovat zdravý životní styl

Příprava právních předpisů










Novela zák. č 258/2000 Sb., zapracovávají se
připomínky z komisí Legislativní rady vlády
Novela NV č. 361/2007 Sb. (fyziologie práce,
mikroklimatické podmínky, zjednodušení
postupu při poskytování ochranných nápojů)
Termín předložení vládě –květen 2009
Předpokládaná účinnost – 1.10.2009
Následně novela vyhl. č. 432/2003 Sb., o
kategorizaci prací.........
Novela NV č. 1/2008 Sb., do 31.3. 2010
transponovat směrnici EU o optickém záření.

Legislativa v pracovně lékařských službách













Zákon o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování
Zákon o specifických zdravotních službách
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Categories/848vladni-navrhy-zakonu-k-reformezdravotnictvi.html
3 vyhlášky – v současné době se připravují do
vnitřního připomínkového řízení:
Vyhláška o organizaci, obsahu a rozsahu PLS
Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k
práci
Vyhláška o uznávání nemocí z povolání

Vyhláška o posuzování zdravotní
způsobilosti k práci












V paragrafovém znění stanoveny požadavky na náplň
preventivních prohlídek pro kategorii 1 a 2, termíny pro
jednotlivé kategorie
V příloze uvedeny kontraindikace a náplň prohlídek pro
rizikové práce a práce, ke kterým je třeba zvláštní
zdravotní způsobilost
Součástí preventivních prohlídek nebudou BET, bude na ně
pouze odkaz
V IS KaPr se musí požadavky na BET zadávat samostatně,
KaPr to umožňuje
V § 82 zák 258/2000 Sb. v písm f) stanovit zaměstnavateli
způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu
zaměstnanců vykonávajících RP
Požadavky na měření a náplň a termíny preventivních
prohlídek jsou v písm. e)
V novele 432/2003 Sb, budou upraveny podmínky k odběru
a hodnocení BET

Pokyn HH ke kontrole biocidů










Týká se všech oddělení, probíralo se na
poradě právníků – měli předat informace
ředitelům KHS
Kontroly se budou provádět i u uživatelů
(ZZ, bazény, stravovací provozy atd.)
Mělo by se to provést při každé kontrolní
činnosti
Každý měsíc budou doplňovány seznamy
příkazů k látkám, které se nesmějí
používat
Výkaz, který se bude zasílat do EU bude
obdobný jako se předává ke kosmetice

Standardní pracovní postupy













Pracovní skupina – pověřeni přípravou, SPP by
měly být zveřejněny ve Věstníku MZ
1. Obecný SPP, rozšířený o postup při měření RF
+ protokol
2. SPP na REGEX
3. SPP na Kontrolu zajištění ZPP
4. SPP na kontrolu práce s cytostatiky – bude to
hlavní úkol
5. SPP na práce s azbestem
6. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání
– ponecháme metodiku
Další SPP postupně, ale pouze jako interní
materiály

Různé






Do porady vedení MZ k následnému
zveřejnění ve Věstníku MZ byl předán
metodický návod
Měření mikroklimatických parametrů
pracovního prostředí a vnitřního prostředí
staveb – nahradí MN z roku 2004
NRL pro neionizující záření připravila
metodický návod k NV č. 1/2008 sb., o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Děkuji Vám za pozornost.

