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

ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI
CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI SMĚSMI KLASIFIKOVANÝMI JAKO
VYSOCE TOXICKÉ
4.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI

5.

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

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže
nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi mají zabezpečeno fyzickou
osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 7 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“). Fyzickou osobou odborně
způsobilou pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
klasifikovanými jako vysoce toxické je osoba, která získala stanovené vzdělání nebo která
se úspěšně podrobila zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti
k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce
toxické. Osvědčení je platné pod dobu 5 let ode dne vydání a jeho platnost se
neprodlužuje. Před uplynutím platnosti může být podána přihláška k nové zkoušce.
Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen „zkouška“)
podává fyzická osoba, která má jiné než v § 44b odst. 1 písm. a) zákona o ochraně
veřejného zdraví stanovené vzdělání a která hodlá nakládat s uvedenými chemickými
látkami a chemickými směsmi.
Ke zkoušce se může přihlásit jen osoba, která:
•
je starší 18ti let
•
má trvalý pobyt na území České republiky
•
nemá-li trvalý pobyt na území ČR, musí mít na území ČR bydliště

6.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Přihláška ke zkoušce musí obsahovat náležitosti stanovené v § 3 vyhlášky č. 428/2004
Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, a to:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresu bydliště,
c) datum a místo narození,
d) dosažené vzdělání včetně akreditovaného programu, popřípadě studijního oboru,
e) vykonávanou praxi a její délku,

f)
g)

skupiny chemických látek nebo přípravků, se kterými uchazeč nakládá nebo bude
nakládat,
datum a podpis.

K přihlášce je třeba připojit:
a) doklad o ukončeném vzdělání,
b) doklad o vykonané praxi a její délce.
Při zkoušce musí prokázat:
a) znalosti právních předpisů (zákon č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
§ 44a a 44b zákona o ochraně veřejného zdraví),
b) znalosti cest vstupu látek a směsí klasifikovaných jako vysoce toxické (dále jen
„látky“) do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými
uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
c) znalosti působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se
zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
d) znalosti zásad bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s látkami obecně a se
zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
e) znalosti zásad první předlékařské pomoci při zasažení látkami obecně a se
zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
f) znalosti zneškodňování látek a zásad ochrany životního prostředí se zaměřením na
látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat.
Vlastní zkouška se provádí ústní formou a vykonává se před zkušební komisí. Osvědčení
je platné 5 let od vydání a jeho platnost se neprodlužuje. Před uplynutím platnosti může
být podána přihláška k nové zkoušce.
7.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

8.

NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Přihláška ke zkoušce se podává na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem
v Liberci na kterémkoli z jejích pracovišť. Přihlášku lze podat prostřednictvím pošty nebo
osobním podáním písemné přihlášky na podatelně nebo elektronicky podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci.
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
na adrese pracoviště, telefonní číslo, úřední hodiny

10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU

Žadatel jako součást přihlášky ke zkoušce předkládá doklad o ukončeném vzdělání a
doklad o vykonané praxi a její délce. Před zahájením zkoušky je třeba k prokázání
totožnosti a věku předložit občanský průkaz

11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI

Přihlášku na zkoušku odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a
chemickými směsmi dle § 3 vyhl. č. 428/2004 Sb. lze najít na internetových stránkách
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podléhá poplatkové povinnosti dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle položky č. 22
písm. b) sazebníku správních poplatků, a to ve výši 1000,- Kč.
Poplatek je vybírán formou kolku, které žadatel přinese v den konání zkoušky s sebou.

13. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Pozvánku ke zkoušce doručí orgán ochrany veřejného zdraví nejpozději 30 dní před
termínem konání zkoušky.
Do 30 dnů po úspěšném vykonání zkoušky zašle uchazeči orgán ochrany veřejného zdraví
osvědčení.

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

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

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

Přihlášku ke zkoušce lze podat na adrese elektronické podatelny. Přihláška 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, § 44a a § 44b
Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Žadatel, který u zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat nejdříve za šest týdnů. Na
základě jedné podané žádosti lze zkoušku opakovat pouze dvakrát.

20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

----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 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

-----

