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Volbou definice tvoříme a měníme svůj svět 



Nemoc z povolání 



Národní registr nemocí z povolání (NzP) 

• Výskyt nemocí z povolání od roku 1991 

• Od roku 2004 je součástí Národního zdravotnického 
informačního systému (NZIS) ve správě ÚZIS ČR 

• Povinné hlášení do NRNP – zákon č. 372/2011 Sb., 
vyhláška MZ č. 373/2016 Sb. 

• Postup při uznávání NzP – vyhláška MZ a MPSV č. 
104/2012 Sb. 

• V roce 2017 bylo hlášeno 1278 NzP u 1117 
pracovníků (incidence 29.3 případů na 100 tisíc 
zaměstnanců 



Kapitola I. Chemické látky (2017) 

• Celkem 7 případů NzP  
• Akutní poškození zdraví 

chemickou látkou – 4 
případy (0.3 %): 

      - izokyanáty       2 
      - oxid uhelnatý  1 
      - sirovodík          1 
• Incidence akutního 

poškození zdraví 
chemickou látkou – 0.9 
případů na 1 000 000 
zaměstnanců 



• Otravy chemickými látkami v roce 1973 – 347 případů 
• Absolutní pokles počtu otrav za 44 roky -  x50krát; relativní 

pokles počtu otrav – x20krát 
• Vítězství prevence? Jiné faktory? 
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Occupational subacute and chronic methanol poisonings 

• Computer numerical control 
cutting machines in cell phone 
/ smartphone production 

• South Korea, China and other 
Eastern Asian countries 

• Temporary work agencies, small subcontractors 
• Methanol is cheaper than ethanol for cooling 

aluminum plates 
• TWA 1030-2220 ppm (OSHA PEL TWA 200 ppm) 
• No respirators, open type CNC machines, 

inadequate ventilation 



Pracovní úraz, definice dle Zákoníku práce 

• § 271k 

Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona 
je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, 
došlo-li k nim: 

- nezávisle na jeho vůli 

- krátkodobým, náhlým a násilným 
působením zevních vlivů 

- při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním 

• Akutní poškození zdraví chemickou látkou na pracovišti 
může být hlášeno jako pracovní úraz 



Klasifikace pracovních úrazů 
způsobených chemickými látkami 

1. Úrazy, o kterých se nedozvíme 
(nevyžadující pracovní neschopnost 
nebo s PN do 3 kalendářních dnů) 

2. Úrazy, o kterých jsou záznamy v IS SÚIP: 
• smrtelné – takové poškození zdraví, na 

jehož následky úrazem postižený 
zaměstnanec nejpozději do 1 roku 
zemřel 

• závažné – s hospitalizací nad 5 dní 
• ostatní – s pracovní neschopností nad 3 

kalendářními dny 
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Kraje – lídři dle počtu chemických PÚ 
2018 Ústecký 28 

Jihočeský 27 

Středočeský 23 

2017 Moravskoslezský 46 

Středočeský 38 

Jihomoravský 36 

2016 Moravskoslezský 35 

Jihomoravský 30 

Jihočeský 25 

2015 Olomoucký 38 

Jihomoravský 37 

Moravskoslezský 34 

2014 Jihomoravský 39 

Moravskoslezský 33 

Ústecký 26 

2013 Jihomoravský 40 

Plzeňský 37 

Hl. město Praha 34 

2012 Moravskoslezský 43 

Plzeňský a Hl. město Praha 35 

Jihomoravský 34 



Chemické úrazy dle profese 
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Záleží počet chemických úrazů na velikosti podniku? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017

Velký podnik (500
a více)

250-499
zaměstnanců

100-249
zaměstnanců

1-99
zaměstnanců



Proč se případy akutního poškození zdraví chemickou 

látkou řeší jako pracovní úrazy, ne NzP?  

• Jednodušší procedura uznávání: „zaměstnavatel“ versus 
„Středisko hlášení NzP (Klinika pracovního lékařství)“ 

• Rychlost uznávání: „do 5 pracovních dnů“ versus „do 30 
pracovních dnů po obdržení posledního potřebného 
podkladu pro posouzení“ 

• Povinnosti a sankce: „neohlásit pracovní úraz“ versus 
„nevědět o NzP“ 

• Hygienické kritérium:  „je prokázána taková expozice 
chemickým látkám, která je podle současných lékařských 
poznatků příčinou“ – neposuzuje se u úrazů 

• Právní následky: řeší stejné Nařízení Vlády č. 276/2015 Sb.  

 

 



Statistika chemických úrazů v roce 2017 dle VÚBP. Klasifikace „Zdroj úrazu“ a „Druh zranění“ 
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„Nesnáze“ s poleptáním 

• Dermální expozice: 

Lokální účinky: 

- Dermatitis toxica acuta (cauterisatio, poleptání) 

- Dermatitis contacta irritativa acuta (není „poleptání“) 

Celkové toxické účinky (otrava): 

- Hypokalcémie, křeče (kyselina fluorovodíková) 

- Poškození ledvin (kyselina šťavelová) 

- Metabolická acidóza, srdeční dysrytmie  

- Methemoglobinemie (kyselina dusičná) 

- Toxická hepatitida 

Účinky z kombinované expozice (inhalace, oko) 



Akutní poškození zdraví chemickou látkou na 
pracovišti: nemoc způsobená úrazem? 

• Dlouhodobé zdravotní následky akutní expozice: 

- Kysličník uhelnatý: poškození bazálních ganglií 
mozku, toxická encefalopatie 

- Amoniak: bronchiektázie, intersticiální plicní 
fibróza, COPD 

- Chlor: restrikční a obstrukční porucha plicních 
funkcí, RADS 

- Metanol, formaldehyd, kyselina mravenčí: 
neurodegenerace sítnice a zrakového nervu, 
poškození bazálních ganglií 

- Izokyanáty: astma, alergická alveolitida, poškození 
ledvin, porucha jaterních funkcí  

- Organofosfáty: polyneuropatie 



 
NAŘÍZENÍ VLÁDY  276/2015 Sb.  

ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského 
uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání   

§ 2  

(1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. 
Počty bodů pro ohodnocení  

a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená  

1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a  

2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,  

b) ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, 
vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené  

1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a  

2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.  



Příloha č. 1  
Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví 

způsobená pracovním úrazem  



Příloha č. 2 
Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození 

zdraví způsobená nemocí z povolání 



Příloha č. 3  
Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro 

jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem  
• Možnost odškodnění orgánového postižení: 

• Avšak: pouze postižení jater /ledvin a dýchacích cest (ne CNS, PNS, krev, aj.) 
• U jater/ledvin: menší počty bodů než u NzP (1600 – 3000 – 4000), nejsou body za 

minimální funkční změny (800 b. u NzP) a za selhání (6000 b. u NzP) – akutní 
expozice hepato-/nefrotoxické látce jako NzP je výhodnější než PÚ 

• U plic: pouze obstrukční postižení (ne restrikce), body stejné, nejsou body za 
selhání plic   

• Neřeší se odškodnění vzniku nádorů v důsledku expozice chemické látce  



Občanskoprávní soudní řízení se zaměstnavatelem  

• Neuznání pracovního úrazu, velikosti bolestného, ZSÚ: důkazy 
sbírá poškozený zaměstnanec (právní zástupce) 

• Odvolání proti posudku o uznání NzP, velikosti bolestného, ZSÚ: 
Středisko hlášení NzP poskytuje všechny důkazy a odborné závěry 
ve prospěch zaměstnance  



VYHLÁŠKA 125/1993 Sb. ministerstva financí ze dne 5. dubna 
1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání 

                                                                           § 2 
  
 (1) Zaměstnavatel má právo, aby za něho pojišťovna příslušná podle § 1 
(dále jen "pojišťovna") nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá 
podle zákoníku práce.  
 
 (2) Pojistnou událostí je vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu 
podle odstavce 1. Rozhoduje-li o náhradě této škody soud, platí, že pojistná událost 
nastala dnem, kdy rozhodnutí, podle něhož má pojišťovna poskytnout plnění, nabylo 
právní moci. 



Dopady na systém pracovnělékařské péče a hygieny práce 

• Evidence a šetření 300-350 případů ročně, cca 30 případů za 
rok na jedno Středisko hlášení NzP dle spadové oblasti 

• Jednodušší prokázání hygienického kritéria na základě hlášení 
do Informačního Systému SÚIP (akutní expozice toxické látce) 

• Identifikace toxické látky, Registr Chemických Látek a 
Přípravků (CHLaP) ÚZIS 

• Dispenzarizace pacientů na spadových Klinikách pracovního 
lékařství v případě systémových/opožděných účinků, 
kombinované expozice, rizika dlouhodobých následků  



Pre-, postgraduální a specializační 
vzdělávání lékařů 

• Význam pracovní toxikologie v rámci kurzu pracovního 
lékařství (4. ročník přípravy studentů LF ve všeobecném 
lékařství) 

• Význam pracovní toxikologie ve specializační přípravě v 
základních oborech (všeobecné praktické lékařství, hygiena a 
epidemiologie) 

• Význam pracovní toxikologie ve specializační přípravě v 
nástavbových oborech (pracovní lékařství) 

• Každý pátý případ (20 %) poškození zdraví z práce v ČR je 
způsoben expozicí toxickým látkám a směsím (NzP + PÚ) 

• Znalosti a zkušenosti z pracovní toxikologie jako součást 
výhradní kompetence lékaře s nástavbovou atestací v oboru 
pracovního lékařství   


