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§ 37 

(3) Zaměstnavatel v žádosti o zařazení práce do kategorie uvede 

 a) označení práce,  

 b) název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,  

 c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým 

rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této 

expozice,  

 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 podle § 38 

odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle § 38 odst. 2, pokud bylo provedeno toto 

hodnocení provedeno. 

(4) Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a předložit údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) 

až d), f) a g) a dále protokoly o měření nebo vyšetření rizikových faktorů pracovních 

podmínek provedeném podle § 38 odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle § 38 

odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno. 

§ 38  

(1) 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 (§ 83c) k 

příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování autorizace nebo 

akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto kvalifikovaný. 

(2) Pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha může zaměstnavatel zařadit práce do 

druhé kategorie též na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k 

vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i). Protokol o odborném 

hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, 

směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce, přestávkách na jídlo a 

oddech v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na 

jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, 

pokud byla pořízena. Věta první se nevztahuje na vyřazení práce z rizikových prací pro 

rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. 

(3) (3) V případě, že se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne u 

zaměstnavatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, je zaměstnavatel povinen 

do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc z povolání 

nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru 

provedeném podle odstavce 1. 



(4) § 39  

(5) (3) Překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů sdělí zaměstnavateli 

bezodkladně poskytovatel pracovnělékařských služeb. Poskytovatel pracovnělékařských 

služeb je povinen sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho žádost výsledky 

biologických expozičních testů. Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen dodržet 

mlčenlivost o výsledcích testů jednotlivých zaměstnanců.  

§ 40a zcela nový 

(1) Povinnosti podle § 37 až 39 plní v případě dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k 

uživateli podle zákona o zaměstnanosti tento uživatel. Uživatel uvedený ve větě první 

současně s uzavřením dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu 

práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce předá agentuře práce pro účely zajištění 

pracovnělékařských služeb agenturou práce informace o kategorii práce dočasně přiděleného 

zaměstnance a zařazení práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů. Pokud není 

práce dosud do kategorie zařazena, sdělí mu výsledky hodnocení rizik podle zvláštního 

právního předpisu, a není-li hodnocení rizik dosud provedeno, pak údaje o rizikových 

faktorech pracovních podmínek ve vztahu k práci, k níž má být zaměstnanec agentury práce 

dočasně přidělen, a dále míru předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních 

podmínek zhodnocené po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

(2) Po skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele 

uvedeného v odstavci 1 větě první uživatel předá agentuře práce evidenci podle § 40. 

Agentura práce je povinna tuto evidenci uchovávat po dobu stanovenou v § 40. 

 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi 

§ 44a 

(1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, 

dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková 

doprava. 

(2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen 

chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti  

standardními větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 

1907/2006, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 1272/2008“).    

(3) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat jiným 

osobám, než jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, nebezpečné chemické 

látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita 

kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

(4) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou 

osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné 

chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo 

kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány 

po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, nebo 

chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnosti 

žíravost kategorie 1 se standardní větou H314 podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 



(5) Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, 

dezinsekce a deratizace (§ 58). 

(6) Zůstává tedy zachován požadavek odborné způsobilosti ve vztahu k látkám a směsím 

nejvyšších kategorií toxicity. 

(7) Příslušná ustanovení §44b zůstala prakticky beze změny, jen je upravena terminologie 

(odstranění legislativních zkratek). 

(7) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny skladovat nebezpečné chemické 

látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 

1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v prostorách, které jsou uzamykatelné a 

zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena 

záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a 

zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob. 

 Původní § 44a odst. 7 zakládal povinnost tvorby a projednávání tzv. pravidel o bezpečnosti, 

ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Tato povinnost je bez náhrady 

zrušena, zejména z důvodu nemožnosti dosáhnout sjednocení postupu KHS, přičemž potřebné 

informace jsou již běžně dostupné z jiných zdrojů. 

 Zrušení povinnosti nebrání ve vytváření pokynů pro pracoviště – bezpečnostní karty, pravidla, 

postupy, pracovní postupy apod. 

 Pravidla pro nakládání s NCHLS – mohou zůstat na provozech vyvěšena jako výsledek 

vyhodnocení rizika pro zaměstnance 

 

(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita 

kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jsou povinny vést evidenci těchto 

chemických látek a chemických směsí. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou 

látku a chemickou směs odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a 

vydaném množství, stavu zásob, jméno a příjmení osoby a označení útvaru subjektu, pro který 

byly vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového 

stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi. Ustanovení tohoto odstavce se 

nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a na vedení 

evidence chemických látek a chemických směsí, které jsou výbušninami. 

   Zákon konkrétně nestanoví, jak má evidence vypadat, z povahy věci by měla být průkazná. 

Lze používat například vyhlášku č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní – příloha č. 8 – Vzor listu – Vedení 

evidence vysoce nebezpečných látek 

 


