KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz
ID nfeai4j, IČ 71009302

Kategorizace prací
•

•

•
•
•

•

•
•

Zaměstnavatel (tj. osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo
obdobných vztazích) je povinen provést kategorizaci prací do 30 kalendářních dnů ode
dne zahájení výkonu práce dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 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.
Podle míry výskytu faktorů pracovních podmínek, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a
jejich rizikovosti pro zdraví se jednotlivé práce zařazují do čtyř kategorií (1-4). Pro celkové
zařazení práce je směrodatný faktor, u něhož je zařazení nejvyšší. Kritéria, faktory a limity pro
zařazení prací do kategorií se provádějí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném
znění.
Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke
zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.
Zařazení prací do kategorie 1 nemusí zaměstnavatel oznámit orgánu ochrany veřejného
zdraví, místně příslušné podle výkonu práce.
Zařazení prací do kategorie 2 musí zaměstnavatel oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví,
místně příslušnému podle výkonu práce do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich
výkonu, která posoudí správnost zařazení a bere ho na vědomí. Nebo zaměstnavatel zařadí
práce do kategorie 2 do 10 dnů ode dne vykonavatelnosti rozhodnutí Krajské hygienické
stanice z moci úřední. Oznámení musí obsahovat údaje rozhodné pro toto zařazení a
protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném držitelem
osvědčení o akreditaci nebo autorizaci k příslušnému měření
Při zařazení prací do kategorie 3. a 4. zaměstnavatel předkládá místně příslušné Krajské
hygienické stanici žádost na zařazení a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
Krajská hygienická stanice následně vydává rozhodnutí, ve kterém je pro výkon rizikových
prací stanoven minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek (např.
měření hluku, vibrací, chemických látek, prachu).
V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie třetí nebo
čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví žádost na změnu zařazení práce.
Žádost zařazení prací do kategorie 3 a 4 (dle § 37 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném
znění) musí obsahovat:
a) označení práce,
b) název pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávající danou práci jednotlivým
rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně
d) délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
e) návrh kategorie, do které má být práce zařazena
f) počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen
g) opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci, a připojí
k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek

Oznámení o zařazení prací do kategorie 2 se podává odděleně od žádosti o zařazení prací do
kategorie 3 a 4, tj, každé podání má své číslo jednací.
Vzor oznámení o zařazení prací do kategorie 2
Vzor žádosti na zařazení prací do kategorie 3 a 4
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