
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 
 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 

----- 
 
2. KÓD 

----- 
 
3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE 

HLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH ČINITELŮ A AZBESTU 
 
4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI 

Osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních 
vztazích (dále jen „zaměstnavatel“), je povinna dle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), sama, případně v zastoupení, 
ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé používány 
biologické činitele skupin 2 až 4, upravené zvláštním právním předpisem, a změny ve 
výkonu takové práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 
exponováni azbestu.  
 
Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou 
a krátkodobou expozicí azbestu. Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upravuje prováděcí právní 
předpis.  

 
5. KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.) 

Hlášení o tom, že budou poprvé používány biologické činitele skupin 2 až 4, upravené 
zvláštním právním předpisem, o změnách ve výkonu takové práce a dále o pracích, při 
nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, podává zaměstnavatel.  
 

6. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 
Každý zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že 
budou poprvé používány biologické činitele skupin 2 až 4, upravené zvláštním právním 
předpisem, a změny ve výkonu takové práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo 
mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je povinen učinit nejméně 30 dnů 
před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které 
pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu 
z materiálů, které azbest obsahují. 
 
Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou 
a krátkodobou expozicí azbestu. Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upravuje prováděcí právní 
předpis. 
 
V hlášení o zacházení s biologickými činiteli je třeba uvést: 



a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby a u 
podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a sídlo, 
identifikační číslo, 

b) jméno a kvalifikaci osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

c) počet exponovaných osob, 
d) druhy biologických činitelů, 
e) popis činností, při nichž jsou nebo mohou být osoby exponovány biologickým 

činitelům skupin 2 až 4, a hodnocení míry rizika spojeného s jejich vykonáváním, 
f) havarijní plán, obsahující opatření k ochraně pracovníků před expozicí 

biologickým činitelům skupin 3 a 4, která může vzniknout v důsledku selhání 
ochranných opatření, 

g) popis uskutečněných a plánovaných ochranných opatření, který musí obsahovat 
údaje o: 

− úpravách pracovních procesů a o technických opatřeních sloužících 
k vyloučení nebo omezení úniku biologických činitelů skupin 2 až 4 při 
práci a při jejich přepravě do pracovního prostředí, 

− rozsahu úprav pracovních a pomocných prostor a o jejich prostorových 
dispozicích, 

− hygienických opatřeních, jejichž účelem je zamezení nebo omezení 
možného úniku biologického činitele z pracoviště, 

− postupech používaných při odebírání, manipulaci a zpracování vzorků 
materiálů lidského nebo živočišného původu, o vybavení pracoviště 
šatnami, umývárnami, sprchami, záchody a denními místnostmi pro 
osoby, 

−  vybavení osob osobními ochrannými pracovními prostředky včetně 
ochranného pracovního oblečení, jejich kontroly před použitím, čištění a 
desinfekci po použití, jejich ukládání, zajištění oprav a údržby, 
způsobech likvidace prostředků pro jedno použití, 

− zajištění první pomoci a desinfekce kůže, sliznic, desinfekce povrchů a 
dekontaminace, 

− rozsahu a způsobech uplatňování režimových opatření, zejména zákazu 
jídla, pití a kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice biologickým 
činitelům, 

− testech používaných ke zjišťování přítomnosti biologických činitelů 
skupin 2 až 4, mimo určená pracovní místa nebo uzavřená zařízení, 
pokud je používání takových testů při daném zacházení s biologickými 
činiteli účelné a technicky možné, 

− zajištění specifické odolnosti osob například očkováním, antibiotiky, 
antivirotiky a chemoterapeutiky, 

− výsledcích projednaných opatření k předcházení a omezení rizik 
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, 

h) identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném 
v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) výčet a popis prostředků umožňujících shromažďování, ukládání a likvidaci 
odpadů obsahujících biologické činitele skupin 2 až 4 a způsoby jejich 
dekontaminace a dezinfekce. 

 



V hlášení o pracích s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice 
azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, 
instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, je třeba uvést: 

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby a u 
podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a sídlo a 
identifikační číslo, 

b) počet exponovaných osob, 
c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu 

jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob 
zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob 
prachu azbestu, 

e) technické a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících 
práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na 
pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici 
azbestu, 

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem 
a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu 
dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a 
kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace, 

g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a 
kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 

h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a 
způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 

i) identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném 
v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele 
v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob 
zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 

 
Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících 
s používáním biologických činitelů skupin 2 až 4, jakož i opatření k předcházení a 
omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu předem projednat s příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví. 
 

7. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 
Hlášení se podává na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
Příslušným je pracoviště dle místa činnosti, tedy dle místa, kde se pracoviště, kde je daná 
práce vykonávána, nachází. Písemné hlášení lze podat prostřednictvím pošty nebo 
osobním podáním písemného hlášení na podatelně příslušného pracoviště nebo 
elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím veřejné datové sítě 
do datové schránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

8. NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 
Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 
9. KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 

Příslušným k řešení životní situace je odbor či oddělení hygieny práce. 
 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  
územní pracoviště v České Lípě 

http://www.khslbc.cz/
http://www.khslbc.cz/


územní pracoviště v Jablonci nad Nisou 
územní pracoviště v Semilech 

 
10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU 

----- 
 
11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI 

Pro hlášení formuláře nejsou. 
 
12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT 

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny. 
 
13. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ 

Na hlášení se nevztahuje správní řád. 
 
Zaměstnavatel je povinen učinit hlášení nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále 
vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za 
následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest 
obsahují. 

 
14. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
 
15. JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY 

----- 
 
16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT 

Hlášení lze podat na adrese elektronické podatelny. Hlášení musí být podepsáno 
uznávaným elektronickým podpisem. Hlášení lze podat také prostřednictvím veřejné 
datové sítě do datové schránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem 
v Liberci. 

 
17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, 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. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, 
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 dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

----- 
 
19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ 

http://www.khslbc.cz/
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----- 
 
20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ 

Právnické osobě a podnikající fyzické osobě jako zaměstnavateli může být podle § 92h 
odst. 9 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví za správní delikt na úseku ochrany 
zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb dle § 92h odst. 1 písm. e) 
citovaného zákona uložena pokuta do 2 000 000,- Kč. 
 
Fyzické osobě jako zaměstnavateli může být podle § 92 odst. 7 písm. b) zákona o ochraně 
veřejného zdraví za přestupek na úseku ochran zdraví při práci a zajištění 
pracovnělékařských služeb dle § 92 odst. 1 písm. e) citovaného zákona uložena pokuta do 
2 000 000,- Kč. 

 
21. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 
 
 
22. DALŠÍ INFORMACE 

----- 
 
23. INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH 

ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ 
----- 

 
24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE ŘEŠIT 

----- 
 
25. ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, odbor hygieny práce. 
 
26. KONTAKTNÍ OSOBA 

Vedoucí odboru či oddělení hygieny práce. 
 
27. POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI 

1.3.2016 
 
28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN 

1.3.2016 
 
29. DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU 

Nestanoveno. 
 
30. PŘÍPADNÁ UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY K ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
 

http://www.khslbc.cz/odbory/hp/hp1.htm
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