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Váš dopis ze dne 23. září 2020

Praha 7. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 23. září 2020, evidované

ve věci dotazů:

1) Jaká je rozhodovací praxe správního orgánu v souvislosti s povinnostmi stanovených

v § 49 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v případě kontrol maloobchodních

prodejen zboží, ve kterých je nezbytné trvalé sledování prodejny a chování

zákazníků, aktivní oslovování a kontrola zboží v prodejně za účelem předcházení

krádežím?

2) Bylo při těchto kontrolách považováno za dostačující to, že je zaměstnancům

poskytnuto pracovní místo v zázemí prodejny, kde se nepohybuje veřejnost,

a ve kterých čerpají krátké přestávky na jídlo a oddech?

Vám sdělujeme následující:

Právní oddělení Ministerstva zdravotnictví Odboru ochrany veřejného zdraví se doposud

v rámci odvolacího správního řízení s problematikou dodržování ust. § 49 odst. 4

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

v provozech maloobchodních prodejen zboží, nesetkalo.
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Doplňujeme, že ustanovení § 49 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které specifikuje

bližší hygienické požadavky na prostory pracoviště mimo jiné stanoví, že pracovní místo,

u něhož je základní pracovní poloha trvale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu

zařízení, musí být, pokud to umožňuje technologie a prostorové podmínky, vybaveno pro

krátkodobý odpočinek vsedě. Dle § 55 odst. 3 zmíněného nařízení vlády se zřizuje

místnost pro odpočinek, pokud to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

zejména s ohledem na vykonávanou činnost a v blízkosti pracoviště.

Místnost pro odpočinek musí být dostatečně velká, větraná, osvětlena denním světlem

podle § 45 odst. 8 a vytápěna nejméně na 20 °C. Vybavuje se sedacím nábytkem

s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nejpočetněji

zastoupené směny. Pokud má sloužit i pro konzumaci jídla, musí mít v dostatečném

množství zajištěnu tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybavena umývadlem,

kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla. Na místnost pro

odpočinek, která musí být z technologických důvodů umístěna pod úrovní terénu,

se nevztahuje požadavek zajištění denního osvětlení a přirozeného větrání. Pokud

vybavení místnosti pro odpočinek kapacitně vyhovuje počtu zaměstnanců nejpočetněji

zastoupené směny, jak je zmíněno výše, lze ji využívat společně s ostatními pracovníky

prodejny.
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