
Kde se zdravotní rizika 
posuzují ?

⇒ v Ïivotním prostfiedí
(‰kodliviny v ovzdu‰í, vodû, pÛdû; odpady;
hluk; vibrace atd.)

⇒ v pracovním prostfiedí
(hodnocení pracovi‰tû, pracovního místa 
a ãinnosti)

⇒ v potravinách a ve v˘Ïivû

K čemu slouží hodnocení
zdravotních rizik ?

⇒ ke zji‰tûní podstaty a míry zdravotního
rizika v rÛzn˘ch situacích 

⇒ ke stanovení úfiedních limitÛ ‰kodliv˘ch látek
⇒ k rozhodování u látek, pro které nejsou

úfiední limity stanoveny
⇒ k ovûfiení opodstatnûnosti obav lidí 

o své zdraví 
⇒ v˘sledky hodnocení rizik jsou podkladem

pfii urãování priorit a pfii rozhodování 
o opatfieních k regulaci zdravotního rizika

⇒ poskytování informací vefiejnosti (napfi.
oznaãení chemick˘ch pfiípravkÛ bezpeã-
nostním listem nebo pfiíbalové letáky lékÛ)

Jak poznáme významné 
zdravotní riziko ?

V˘sledek hodnocení míry rizika  má podobu
ãísla a zdravotní riziko je v˘znamné pokud:
⇒ u karcinogenních úãinkÛ je hodnota vût‰í

neÏ 1:106, tj. pravdûpodobnost vzniku
nádoru u 1 ãlovûka z milionu lidí, ktefií jsou
vystaveni vlivu ‰kodliviny   

⇒ u toxick˘ch úãinkÛ je hodnota kvocientu
nebezpeãnosti vût‰í neÏ 1 

Kdo hodnotí a kdo řídí 
zdravotní rizika ?

Hodnocení zdravotních rizik

provádí:

⇒ autorizovaná osoba (definována v zákonû 
o ochranû vefiejného zdraví), 
jména tûchto osob jsou zvefiejnûna na
internetov˘ch stránkách Státního 
zdravotní ústavu

⇒ Státní zdravotní ústav v Praze
⇒ krajské hygienické stanice jsou státním

orgánem ve vûcech t˘kajících se hodno-
cení a fiízení zdravotních rizik 

Kdo hodnocení zdravotních
rizik v současnosti vyžaduje ?

⇒ krajské hygienické stanice, popfi. i jiné
správní a samosprávní orgány   

V  jakých případech se
hodnocení zdravotních rizik
vyžaduje nebo doporučuje ?

⇒ u ãasovû omezené v˘jimky na pouÏívání
pitné vody, která v nûkterém ukazateli
nesplÀuje hygienick˘ limit  

⇒ pfii posuzování územnû plánovací 
dokumentace

⇒ pfii fie‰ení stíÏností
⇒ pfii posuzování vlivÛ zámûru na Ïivotní

prostfiedí (tzv. EIA)
⇒ v pfiípadech, ve kter˘ch by stavba mohla

mít nepfiíznivé vlivy na zdraví
⇒ pfii posuzování rizikov˘ch faktorÛ 

pracovních podmínek
⇒ jako souãást anal˘zy rizika pfii plánování

sanací následkÛ havárií, apod.   



Co je hodnocení a řízení
zdravotních rizik ?

Jedná se o proces, kter˘ si klade za cíl:

⇒ posoudit míru závaÏnosti situací, kdy jsou
lidé vystaveni ‰kodliv˘m vlivÛm Ïivotního
nebo pracovního prostfiedí 

⇒ a rozhodnout o pfiijetí vhodn˘ch opatfiení
ke sníÏení tûchto vlivÛ na únosnou míru

Kde se zdravotní 
rizika vyskytují ?

Pfii jakékoliv lidské ãinnosti

HODNOCENÍ 
A ŘÍZENÍ

ZDRAVOTNÍCH
RIZIK

Jak se zdravotní rizika
hodnotí ?

Určení nebezpečnosti
faktoru/chemické látky

Vyhodnocení vztahů mezi
dávkou faktoru/chemické

látky a odpovědí organismu

Hodnocení expozice 
(jak dlouho trvá, jak často
vzniká, kdo z obyvatel je

exponován atd.) 

Charakterizace rizika 
(jak velké riziko je)

Jak se zdravotní rizika řídí ?

Cílem je nalezení hranice, na kterou je moÏno
zdravotní riziko sníÏit tak, aby byly 

spoleãensky pfiijatelné i vynaloÏené náklady.

ŘÍZENÍ RIZIKA

Jde o rozhodovací proces, kter˘ 
vychází ze zji‰tûní, zda je zdravotní riziko 

pfiijatelné/nepfiijatelné. 

KOMUNIKACE RIZIKA

znamená seznámení sloÏek spoleãnosti
(obyvatelé, politici atd.) s riziky

VNÍMÁNÍ RIZIKA

racionální pfiístup (nepodceÀování ani 
nepfieceÀování rizika, dÛvûra v informaci)

HODNOCENÍ RIZIK NENÍ NIC NEZNÁMÉHO, 
PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS DENNĚ PROVEDE MNOHO
ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADĚ ZHODNOCENÍ RIZIKA,

A PROTO MÁ PROCES HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ
ZDRAVOTNÍCH RIZIK SVÉ MÍSTO I PŘI

ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI ZDRAVÍ.
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