
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 

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE, ZMĚNA JEJÍHO ZAŘAZENÍ 
 
4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI 

Osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních 
vztazích (dále jen „zaměstnavatel“), je povinna sama, případně v zastoupení, požádat 
podle § 37 odst. 2 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“), o zařazení práce do třetí či čtvrté kategorie a v případě změny 
podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie druhé rizikové, třetí 
nebo čtvrté, předložit v souladu s § 37 odst. 5 zákona o ochraně veřejného zdraví žádost o 
zařazení rizikové práce do jiné rizikové kategorie nebo vyřazení práce z rizikových prací.  
 
Kritéria, faktory a limity pro zařazení práce do příslušné kategorie práce jsou stanoveny 
zákonem o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně 
užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. 
 
Rizikovou prací se rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné 
nemoci související s prací. Je jí práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce 
zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. 
 
V řízení o zařazení práce do kategorie třetí či čtvrté či v řízení o zařazení rizikové práce 
do jiné rizikové kategorie či vyřazení práce z rizikových prací se postupuje podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Žádost podává zaměstnavatel. 
 
6. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Žádost o zařazení práce do třetí či čtvrté kategorie je zaměstnavatel povinen podat ve 
lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. V případě změny podmínek 
výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, 
je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit žádost o zařazení rizikové práce do jiné 
kategorie nebo vyřazení práce z rizikových prací. 
 
V návrzích je nutné v souladu s § 37 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví mimo jiné 
uvést: 

• označení práce, 
• název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána, 



• výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci 
jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické 
směně včetně doby trvání této expozice, 

• délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn, 
• návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 
• počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen, 
• opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci. 

  
K žádosti se připojí protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek. 

 
Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo 
změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může 
zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele 
autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování 
autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto 
kvalifikovaný. 

 
7. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Pro zahájení řízení o zařazení práce do kategorie či o změnu jejího zařazení musí 
zaměstnavatel podat žádost na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem 
v Liberci. Příslušným je pracoviště dle místa činnosti, to znamená podle umístění 
pracoviště, kde je daná práce vykonávána. Žádost lze podat písemně poštou nebo osobním 
podáním žádosti na podatelně příslušného pracoviště nebo elektronicky podepsanou 
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 
územní pracoviště v Jablonci nad Nisou 
územní pracoviště v Semilech 
 

10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU 
Žadatel jako součást žádosti předkládá protokoly o měření nebo vyšetření faktorů 
pracovních podmínek pro účely zařazení práce do příslušné kategorie nebo změny jejího 
zařazení, provedená držitelem autorizace nebo držitelem akreditace. 

 
11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI 

Pro žádosti formulář není. 
 
12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT 

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

Na řízení o zařazení práce do kategorie či o změnu jejího zařazení se vztahuje zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje 
§ 71 tohoto zákona. 

 

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


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

 
15. JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY 

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

Žádost o zařazení práce do kategorie či o změnu jejího zařazení lze podat na adrese 
elektronické podatelny. Žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. 
Žádost 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 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
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. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

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

Opravné prostředky jsou stanoveny v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 81 odst. 1 a § 83 citovaného zákona lze se proti rozhodnutí 
odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním učiněným u 
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 
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. a) zákona o ochraně veřejného zdraví za správní delikt na úseku ochrany 
zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb dle § 92h odst. 1 písm. a) 
citovaného zákona uložena pokuta do 3 000 000,- Kč. 
 
Fyzické osobě jako zaměstnavateli může být podle § 92 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně 
veřejného zdraví za přestupek na úseku ochran zdraví při práci a zajištění 



pracovnělékařských služeb dle § 92 odst. 1 písm. a) citovaného zákona uložena pokuta do 
3 000 000,- 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 

OZNÁMENÍ O ZAŘAZENÍ PRÁCE DO DRUHÉ KATEGORIE 
 
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 

Nestanoveno. 
 
30. PŘÍPADNÁ UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY K ŘEŠENÍ 

----- 
 
 
 
 

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

