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podrobná kategorizace pracovních pozic LF UP pro posklftování

pracovnělékařských služeb na LF UP v Otomouci
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čj.,
Sp, zn.:

rmansxÁ ItyGIEI\uCxÁ sramcn
ol,oMoucrono KRAJE sr síur,ppr v oLoMoUCI

KHsoC/03 988 /20 1 3 / oC ltP
KHSOC/2O518/2012

V Olomouci dne 28.2.2al 3

ROZHODNUTÍ

Kr4iská hygienická stanice Olomouokého kraje se sídlem v Olomouci jako věcně a
místně příslušný správni úřad podle § 82 odst. 1,2 pism. a) a v souladu s § 82 odst. 2 písm. c)
zákona ě. 258/20a0 Sb,, o ochraně veřejného zdtaví a o zrrěně některych souvisejících
zákonů, v platném znéní, (dále jen zákon č.258/2000 Sb.),

rozhodla takto:
I. Na návrh zaměstnavatele Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, se

sídlem tř. Svobody 6, Olomouc, IČ: 6lg8g5g2,se v řízení o žádosti dle § 37 odst, 2 zákonaě,
258/2000 Sb., ve spojení s vyhláškou č. 43212,003 Sb,, kterou se stanoví podmínky pro
zařazoyání prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologiokýoh expozičních testů,
podminky odběru biologiokého materiálu pro provádění biologiclqich expozičních testů a
náležitosti hlášení praoí s azbestem a biologiclcými činiteli,

zaíazuií
práce do kategorií takto:
Uniyerzita Palackého v Olomouci, tř. §vobody 6, Olomouc

únnru

il. v řízení z moci úřední podle § 82 odst. 2 písm, e) zákona č. 258/2000 Sb., se
u zaměstnavatele Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, se sídlem tř. Svobody
6, Olomouc, IČ: 6t g8g5g2,

stanovují

Krajská hygienická stanice Olomouckého kaje se sídlem v Olomouci,

Wolkeroya 6,'l79 ll olomouc, te1.5857l9lll, e-mail: podalelna@khsolc.az, lD.1zyai4b

Vyřizuje; tng, Jiří Polis, Ph.D., lel,:+420 585719260,e-mail: jiri.polis@khsolc.cz

L

- Lékařslafi fákulta - UMTM (biomedreg), Ilněvotínská 5,77515 Olomouc
llrynoxanl Název oráce katesorie práce

00l laborant třetí
002 laborant - BL3 třetí

003 vědecký vÝzkumnÝ oracovník. pedagog. Ph.D student třetí
004 vědecloí v,izkum nÝ oracovn ík. nedaeo s. Ph. D. student -BL3 třetí



stťana č. 2kčj.: KHSOC/03988/20|3|OC/íD ze dne28,2.2013

minimální náplně a termíny lékařslrých preventivníeh prohlídek osobo které vykonávají
rizikové práce takto:
Univerzita Palackého v Olomouci. tř. §yobody 6, Olomouc
Lékařslcí fakulta - Únaru

Krajská hygienická stanicc Olomouckého |taje se sidlem v Olomouci,

Wolkcrova 6, 779 ll Olomouc, te1,585 719 l l l, e-mail: podatelna@khsolc.cz, íD,lryai4b
Vyřizuje: Ing. Jiří Polis, Ph.D., tel.:+420 585 7l9 260, e-mail:jiri.polis@khsolc.cz

1
4

ta- (biom

Cytostatika Termín periodické
nrnhlírlkv Termín následné prohlídlry

00l Laborant lkátza2rolq po nejméně 5 leté expozici
lxza2 rokv no dobu 20let

002 Laborant - BL3 llrrlátza 2 roky
po nejméně 5 leté expozici
lxza2 rokv oo dobu 20 let

003
Vědecký výzkumný
pracovník, pedagog,

Ph.D.student
lksátza2rcky

po nejméně 5 letó expozici
lx zaZ roky po dobu 20 let

004
Vědeclry výzkumný
pracovník, pedagog,
Ph.D.student _ BL3

Ilcátza 2 roky
po nejméně 5 leté expozici
|xza2 roky po dobu 20 let

y'stunní prohlídka: záhJadní wšeťení pro karginogeny
|eriodickrá prohlídka: základní wšeření oro karcinosenv
/Ýstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídkv
Yásledná prohlídka: y.Tfi":i;"ffiTá,iJrstupní prohlídky po nejméně Sleté expozici \xzt

Tuberkulóza Termín periodické
nrohlídlrv Termín následné prohlídlry

002 Laborant - BL3
lkcátza 1 rolry,

individuálně zv áňit rtg
hrudníku

za3 - 6 měsíců po ukončení
rizikové práce

004
Vědeclry výzkumný
pracovník, pedagog,
Ph.D.student - BL3

ll<rátza l ro{y,
individuálně zvažit rtg

hrudníku

za 3 - óměsíců po ukončení
rizikové práce

Pstupní prohlidka: základní vyšeťení, FW nebo CRP, KO + di{ tuberkulinový test, ríg
hrudníku

Periodická prohlídka: zÁkladní wšetření. FlW nebo CRP, KO + dif.
řÝstupní nroblídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, rte hrudníku vždy
Yástedná prohlídka: za 6 - 12 měsíců po ukončení rizikové práce, individuálně rváůitrtg

hrudníku

virové henatitidv Termín periodické prohlídlcv
002 laborant - BL3 lkrátza 1 rokv

004
vědec§ý výzkumný
pracovník, pedagog,
Ph.D.student - BL3

|(<ráíza l roky

Vstupní prohlídka: základní vyšeťení, AST, A§L, GNT, serologie virovýoh hepatitid,
FIBsAs anti HBC total. antiHCV

Periodická prohlidka: základní wšeťení, A§T. ALT, GMT,anti}rVC



strana č. 3 k čj,: KHSOC/03988|20I3/OCftIP ze dne 28.?,2013

BIOLOGICKE CIIYITELE Termín neriodické prohlídkv
00l Laborant lkrátza 1rok
002 Laborant - BL3 lkrát za 1rok

003
Vědeclcý qýzkumný
pracovník, pedagog,

Ph.D sfudent
lkrátza 1rok

004
Vědeclqý výzkumný
pracovník, pedagog,
Ph.D student - BL3

lkrát za lrok

ýstunní nrohlídka: základní wšetření. KO+ dift. FW. ALT. GMT
]eriodická prohlídka: základní wšetření. KO+ diff.. FW. ALT. GMT
y'Ýstuoní nrohlídka: wšeření v rozsahu neriodické nrohlídkv

ídka: základní í anti F{BC total. antiHCV

odůvodnění:
Zaměstnavatel Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, se sídlem tř,

Svobody 6, Olomouc, IČ: 619895 92, dále jen zaměstnavatel, předložil dne l9.1 1 ,2017, návrh
na zařazení prací: laborant; laborant - BL3; vědeclcý rnýzkumný pracovník, pedagog,

Ph.D.student; vědec§ý výzkumný pracovník, pedagog, Ph.D.student - BL3, na pracovišti:
Ústav molekulámí a translační medicíny, Hněvotínská 5,775 15 Olomouc, do výsledné třetí
kategorie. Tímto podáním došlo k zahájeni správního řízení o žádosti v souladu s § 44 odst. l
správního řádu. Dne |2,12.2an pod čj, KHSOC/20518/20|2/OCIřiP byto výzvou I(HS
řízení přerušeno. Dne 29,1.2013 pod ěj.: KH§OC/OI825l2013/OCft{P by| předložený návrh
doplněn atím bylo pokračováno ve správnímřízení.

S ohledem na tento návrh KHS přípisem ze dne 30. l .20l3 čj.
KHSOC/01825120I3IOC1íD zahájila se zaměstnavatelem řízení zmoci úřední podle § 82

odst. 2 písm. e) zákona ě.25S12000 Sb., o sknovení minimální náplně a termínů lékařs§ich
periodiclqých preventivnich prohlídek a minimální náplně vstupníoh, qýstupních a následných
lékařslcých preventivních prohlídek osob, které vykonávají qýše uvedené rizikové práce.

Předložený návrh byl posouzen podle míry výskytu a rizikovosti faktorů pracovníoh
podmínek v souladu s požadavlqy zákona é.25812000 Sb., a vyhlášlq ě. 43212003 Sb., kterou

se súanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelŮ

biologiolrych expozičních tostů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení praoí s azbestem a biologichými ěiniteli,
takto:

Univerzita Palackého v Olomouci. tř. Svobody 6.Olomouc
- Lékařslcá fakulta - ÚUrU (biomedreg)

Krajská hygienická slanice Olomouckého kaje se sídlem v Olomouci,

Wolkerova ó, 779 l l Olomouc, te1.585 7l9 l l l, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID:lqai4b
Vyřizuje: lng. Jiří Polis, Ph.D., tel.:+420 585 7I9 260, e-mail: jiri.polis@khsoIc.cz

1

Název práce Faktory pracovních podmínek -
katesorie

Kategorie práce

001 laborant BIOLOGICKÉ ČrmrruE - kategorie
faktoru - 3

v,ýsledná kat. - 3

Celková fizická zátěž - kategorie faktoru
-)



Hluk - kategorie faktoru - 2

Lrátka s větou R 45Může vyvolat
rakovinu - kategorie faktoru - 2

Látka s větou R 46 Může vyvola1
poškození dědičných vlastností -

kategorie faktoru - 2

Látka s větou R 60 Může poškodit
reprodukění schopnost - kategorie faktoru

a

Látka s větou R 49Může vyvolat
rakovinu při vdechování - kategorie

faktoru - 2

Látka s větou R 26/27 /28 - kategorie
faktoru - 2

Látka s větou R 61 Může poškodit plod v
těle matky - kategorie faktoru - 2

látka s větou R 39 Nobezpečí velmi
vážný chnevratných účinku. - kategorie

faktoru - 2

Látka s větou R42+R43 - kategorie
faktoru - 2

Fenol - kategorie faktoru - 2

cyto§tatika - kategorie faktoru - 2R

002 laborant - BL3 Látka s větou R42+R43 - kategorie
faktoru - 2

výsledná kat. - 3

BIOLOGICKÉ ČnurBLE - kategorie
faktoru - 3

cytostatika - kategorie faktoru - 2R

Virus hepatitidy B - kategorie faktoru - 3

Látka s větou R 49 Může vyvolat
rakovinu při vdeohování - kategorie

faktoru - 2

látka s větou R 39 Nebezpečí velmi
váůných nevratných účinku. - kategorie

faktoru - 2

Látka s větou R 45 Může vyvolaí
rakovinu - kategorie faktoru - 2

Látka s větou R 46Může vyvolat
poškození dědičných vlastnosti -

kategorie faktoru - 2

Htuk - kategorie faktoru - 2

strana č.4 k čj,: KHSOC/03988/20l3lOClílP ze dne28.2.2013

Krajská hygienická stanice Olomouckého krajc se sídlem v Olomouci,

Wolkcrova 6,77gll olomouc, te1.5857l9 tll, e_mail: podatelna@khsolc.cz, lD,.7zyai4b

Výizuje: lng, Jjří Polis, Ph.D., tel,:+420 585 ?l9 260, e,mail: jiri,polis@khsolc,cz



Mycobaoterium tuberculosis - kategorie
faktoru - 3

Celková tyzická zátéž - kategorie falctoru
-)

Látka s větou R 26D7 n8 - kategorie
faktoru - 2

003
vědec§ý výzkumný
pracovník, pedagog,

Ph.D student

Hluk - kategorie faktoru - 2

výsledná kat. - 3

Látka s větou R 45Múže vyvolat
rakovinu - kategorie ťaktoru - 2

látka s větou R 39 Nebezpečí velmi
vážných nevratných účinků. - kategorie

faktoru - 2

Látka s větou R 46Může vyvolat
poškození dědičných vlastností -

kategorie faktoru - 2

BIoLoGIcrÉ ČnIlrBLE - kategorie
faktoru - 3

Látka s větou R 26/27/28 - kategorie
faktoru - 2

Látka s větou R42+R43 - kategorie
faktoru - 2

cytostatika - kategorie faktoru - 2R

Látka s větou R 49Může vyvolat
rakovinu při vdechování - kategorie

falrtoru - 2

Látka s větou R 6l Může poškodit plod v
těle matky - kategorie faktoru - 2

Látka s větou R 60 Může poškodit
:eprodukční schopnost - kategorie faktoru

")

004
vědecký výzkumný
praoovník, pedagog,
Ph.D.student -BL3

Látka s větou R 60 Může poškodit
reprodukční schopnost - kategorie fakíoru

1

v}sledná kat. - 3

cytostatika - kategorie faktoru - 2R

Hluk - kategorie faktoru - 2

Mycobacterium tuberculosis - kategorie
faktoru - 3

Látka s větou R 6t Může poškodit plod v
těle matlry - kategorie faktoru - 2

Látka s větou R 46Mtňe vyvolat
ooškození dědiěných vlastností -

strana č. 5 k čj.: KHSOC/03988/20\3/OCftE ze dne28.2.2013

Krajská hygienická stlnice Olomouckého krajc se sldlem v Olomouci,

Wolkerova6,?79 llOlomouc, te1.5857l9 lll, e-mail:podatelna@khsolc.cz, ID.7ryai4b

Yyřizuje; Ing. Jiři Polis, Ph.D., tel.:+420 585 ?19 260, ýmúl: jirí.polis@khsolc.cz

0



strana é.7 k čj.: KHSOC/03988/20I3{OC{HP ze dne 28.2.2a13

měřsní škodtivin v pracovním prostředí, vše měřeno ZÚ se sídlem v Ostravě,
Parťyzánské náměstí 7,702 00 Ostrava,

- výzva ze dne 12J2.20l2 o doplněnípodaného návrhu a usnesení o přerušení řízení čj,
KH§oC/205 l 8 1201 2 l oC lHP

- Doplnění návrhu na zařazení prací do kategorií ze dne 29.1.2013 čj.
KH§OC/O l 825 /20 1 2l oCfiIP

- zahájení ťlzení z moci úřední o minimální náplni a termínů periodických lékařských
preventivních prohlídek a minimální náplně vstupních, výstupních a následných
lékařslcých preventivních prohlídek zs dne 30.1.2013, čj. KHSOCl01825/2013lOC/ílP,

- usnesení poznamenané do spisu ze dne 30.1.2013, čj. KHSOC/0I825/2013|OCMP
ve věci spojení řízení.

poučení o odvolání:

Podle § 8l a následné zákona ě, 50012004 Sb., správní řád, v platném znění, se lze
proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě ls-ti dnů ode dne jeho oznámení, a to
na Ministerstvo zdravotnictví České republilcy v Praze, podriním na Krajské hygienické
stanici Olomouokého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6,779 l l Olomouc.

,,otisk úředního razítka ě.39" Ing.Jiří Polis Ph.D.
vedoucí oddělení hygieny práce

,,elektronicky podepsáno"

Rozdělovník:
l) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, tř. §vobody 6, Olomouc, IDD§:ffsj9ei
2) KHS - spis

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlcm v O|omouci,

lVolkerova6,779 ll Olomouc, te1.5857l9lll, e-mait:podatolna@khsolc.cz, lD:1ryai4b

Vyřizujo: Ing. Jiří Polis, Ph,D., tel.:+420 585 719 260, e-mail: jiri.polis@khsolc,cz

8



KRAJSKÁ HYGIEFUCKÁ STANICE
OLOMOUCKEHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

č j.,
Sp. zn.:

KHSoC/1 7348l2a|4l oClHP
KHSOC/13l7812014

V Olomouci dne 18,8.2014

ROZHODNUTI
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci jako věcně

amístně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1,2 písm. a) av souladu s § 82 odst.2 PÍsm.
c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdtavi a o změně někteých souvisejících

zákonů,v platném zněni, (dále jen zákon č. 258i2000 Sb,),

rozhodla takto:

I. na návrh zaměstnavateie Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem

Křřkovského 511/8, 779 0a Olomouc, IČ: fi1989592,pracoviŠtě: Dostavba TÚ LF UP

v olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc _ Ústav normální anatomie, Ústav histologie

a embryologie, Ústav mikrobiologie, Ústav soudního lékařství a medicínského Práva,
Ústav klinické a molekulární patologie, Sprá,ra budov, se v Ťlzení o žádosti dle § 37 odst. 2

zákona ě,25812000 Sb., ve spojení s vyhláškou ó. 43212003 Sb., kterou se stanoví podmÍŇY

pro zaŤazování prací clo kategoiií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expoziČních testŮ,

podmínky odbEru biologického materiálu pr() provádění biologických expoziČnich testŮ

á náležitosti hlášení prací s azbestem a biologicllými činiteli, v platném zněnÍ,

zařa llu j í

práce do kategorií takto:

Uni a palackého v ci. K lomouc

pracoviŠtě: Dostavba rÚ lr UP Olomouc, Hněvotínská 3, olomouc

- Ústav klinické a molekulární patologie

ikrobiolo

Krajská hygienická stanice Olonrouckého kraje se sidlenr v Olornouci,

Wolkerova 6,77g ll olomouc, te1.585 7l9 1l l, e-mail: podatelrra@khsolc.cz, ID 7zyai4b

Vyřizuje: hrg.Božerra Velcová, tel:+420 585':.19 323, e_nrail: bozena.velcova@ldtsolc,cz

ú

q

Dznačen Název e katesorie práce

001 laborant třet

002 sanitář třet

003 vědecký výzkumný pracovník, pedagpgr$r.Dériden! třet

_ Ustav m
Cznačen Název práce Kategorie práce

004 laborant třet

005 vOaécký výzkumný pracovník, pedagog, Ph.D.student třet



strana ě.2k čj.: KHSOClI7348l2014lOClHP ze dne 18.8.2014

ustav soudního lékařství a medicínského

odůvodnění:
Zaměstnavatel Univerzita Pa|ackého vOlomouci, se sídlem Křížkovského 511i8,

77900 Olomouc, IČ: 6i989592, dále jen zaměstnavatel, předložil dne 16.6.2014, návrh
nazaŤazení ptací do kategorií pro pracoviště: Dostavba rÚ rP v Olomouci, Hněvotínská 3,
Olomouc - Ústav normální anatomie, Ústav histoiogie a embryologie, Ústav mikrobiologie,
Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Ústav klinické a molekulární patologie,
Správa budov.

Dne 2.7,2014 pod čj.KHSOClI3l78/20l4lOC/HP bylo výzvou a usnesením KHS
řízení přerušeno. Dne 4.8.2014 pod čj.KHSOCl17348l2014lOClHP byl předložený návth
doplněnatímdošlokobnovenísprávníhoŤízeníožádostivsouladus§44odst. 1správního
řádu.

Předložený návrh byl posouzen Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje
se sídlem v Olomouci, dále jen KHS, podle míry výskytu a rizikovosti faktorů pracovních
podmínek v souladu s požadavky zákona ě.25812000 Sb., a vyhlášky ó. 43212003 Sb., kterou
se stanoví podmínky pfo zaŤazování praci 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,
v platném znéní, takto:

Lrniver,zita Falackéhg v Olomouci. Křížkorlského 511/8" 779 00 Olomouc
pracoviště: Dostavba rÚ lr UP Olomouc, illněvotínská 3, Olomouc

KrEská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, te1.585 719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID:7zyai4b
Vyřizuje : ing. Božena Velcová, tel.:+420 585 7I9 323, e-mail: bozena.velcova@khsolc.cz

rava
Dznačen Název práce katesorie nráce

006 Vědecký výzkumný pracovník, pedagog, Ph.D student třetí

Ústav klinické a molekulární patologie

)značen Název práce Faktory pracovních podmínek -
katesorie Kategorie práce

001 laborant

BIoLoGICrÉ ČrNlrELE - kategorie
faktoru - 3

výsledná kat.

Pracovní poloha - kategorie faktoru - 2

Celková fyzická r*:: - kategorie faktoru

Látka s větou R43 (Může vyvolat
senzibiliz,aci při styku s kůží.) nebo s

větou H317 (Může vyvolat alergickou
kožní reakci.) - kategorie faktoru - 2

002 sanitář

BIoLoGICrÉ Čnqnpl,E - kategorie
faktoru - 3

výsledná kat. - 3Pracovní poloha - kategorie faktoru - 2

Celková fyzická rUr:: - kategorie faktoru
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ústav soud ího lékařství a medicínského nrá

Na základě předloženého návrhu na zaŤazení pra.cí do kategorií, včetně hodnocení zdravotního
rizika expozice biologickým činitelům u pl,ací: laborant; sanitář; vědecký výzkumný
pracovník, pedagog, PhD. student - Ústav klinické a molekulární patologie; laborant; vědecký
vyzkumný 

-pracovník, 
pedagog, PhD.student -- Ústav mikrobiologie; vědecký výzkumný

pracovník, pedagog, Ph.D student - Ustav soudního lékařství a medicínského práva, vyplývá,
že výše uvedené práce jsou spojené s vědomýrn zámérem zacházet s biologickými činiteli
skupin 2 a 3 nebo s jejich z&oji a přenašeči, což odpovíďá zařazeni praci do kategorie 3

dle vyhlášky č.43212003 Sb., č. 43212003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaŤazování

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testŮ, podmínky
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expoziěních testŮ a náleŽitosti

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znéní,

U výše uvedených prací nelze vyloučit riziko možného poškození zdraví, proto KHS
jako věcně a místně příslušný správní úřad rozhodla o zařazení prací do kategorií jak je shora

uvedeno.

Kr4iská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,

Wolkerova 6,779 1I olomouc, te1.585 7l9 lll, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID:7zyai4b

Vyřizuje: irrg, Božena Velcová, tel.:+420 585 7l9 323, e_mail: bozerra.velcova@khsolc.cz

Us

003
vědecký výzkumný
pracovník, pedagog,

Ph.D.student

BIoLoGICxÉ ČnvnELE - kategorie
faktoru - 3

výsledná kat. - 3

- IJstav mikrob

3značen Název práce
Faktory pracovních podmínek -

kategorie
Kategorie práce

004 laborant

Pracovní poloha - kategorie faktoru,2

výslpdná kat. - 3
Celková ýzícká r"r:: - kategorie faktoru

BIoLoGICt<p ČNtrELE - kategorie
faktoru - 3

005
vědecký výzkumný
pracovník, pedagog,

Ph.D.student

BIoLoGiCI,n ČrNIrELE - kategorie
faktoru - 3

výsledná kat. - 3

nlno la a

Označen Název práce Faktory pracovních podmínek -
katesorie

Kategorie práce

006
vědecký výzkumný
pracovník, pedagog,

Ph.D student

t ZateZteplern - kategorie faktoru - 2

výsledná,kat. - 3

Látka s větou R43 (Může vyvolat
senzíbi!ízacl při styku s kůží.) nebo s

větou H3I1 (M,:ňe vyvolat alergickou
kožní reakci.) - katcgorie faktoru - 2

i Formaideh),d - kategorie faktoru - 2

BIOLOGICKE CINITELE - kategoíie
faktoru - 3
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Práce, které byly Vámi zařazeny do výsledné kategorie
hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
v souladu s § 37 odst.4 zzl<.č.258l2000 Sb., zaoznámení,

druhé, považuje Krajská
Wolkerova 6, Olomouc,

Pro v.Ýkon rizikové práce je zaměstnavatel povinen zajistit pracovnělékařské prohlídky
pro své zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání plně v souladu s § 53 odst. 2. § 60
zákona č. 3731201 1 Sb. o specifických zdravotních službách a v souladu s vyhláškou č.

7912013 Sb.. o provedení některých ustanovení zákona č. 37312011 Sb.. o sLecifických
zdravotních službách (v},hláška o pracovnělékařských službách a některých druzích
posudkové péče). jejichž obsah je uveden ve výše uvedené vyhlášce (minimální náplň
a termíny periodických lékařských preventivnich orohlídek. minimální náplň vstupních
a výstupních lékařskÝch preventivních prohlídek).

Při svém rozhodování vycházel organ ochrany veřejného zďravi z podkladů, kterými jsou
následuj ící dokumenty :

- Podání návrh na zaíazeni prací do kategorií ze dne 16,6.2a14 pod
č j. KHSO Cl 13 17 8l20l 4l oClHP,

- Yýzva k odstranění nedostatků podání ze dne Z.1.2014 pod
č j.KHSoC l 13 17 8 l20l 4 l oClHP .

- Doplnění návrhu na kategortzaci praci ze dne 4,8.2aru pod
č j .KHSoC l 17 3 48 l20I 4 l oClHP .

- Škodli,,zin), r,pracovním ovzduší. P_í{OTOKOL č,47ll8l20l3 ze ci,ne 26.8,2a]j ,

vypracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických
laboratoří, Zkušební laboratoř akreditovana ČIa pod č.1393, Partyzánské náměstí 7,
702 a0 Ostrava.

- Škodliviny vpracovním ovzduší. PROTOKOL ě.570ffil2a3 ze dne 10.10.2013,
vypracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických
laboratoří, Zkušební laboratoř akreditovana Čra pod č,1393, Partyzánské náměstí 7,
702 00 Ostrava.

- Hluk v pracovním prostředí.PROTOKOL č.4294812073 ze dne 5.8.2013, lypracovaný
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Zkušební
laboratoř akreditovana Čn pod č.1393 ,Partyzánské náměstí 7,7a2 00 Ostrava.

- Hluk v pracovním prostředí.PROTOKOL ě.3905 Il20I3 ze dne 16.7 .2013, vypracovaný
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Zkušební
laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393 ,Partyzánské náměstí 7,702 00 Ostrava.

- Měření hladin akustického tiaku zptoyozu vzduchotechniky s klimatizací v objektu
,,Dostavba teoretických ústavů LF UO Olomouc". Protokol o akreditovaném měření
č,12ll2a13 ze ďne 21.1L2aI3, vypracovaný KOMPRAH, s.r.o., zkušební laboratoř,
Mayerova 784,664 42 Modřice

- Mikroklimatické podminky v pracovním prostředí. PROTOKOL ě.6194712013 ze dne
3LI0.2aB, vypracovaný Zdtavotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum
hygienických laboratoří, Zkušební laboratoř akreditovana Čn pod č.1393,Partyzžnské
náměstí 7,702 00 Ostrava

- Mikroklimatické podmínky v pracol,1ním prostředí. PROTOKOL ě.4963112013 ze dne
9.9.201,3, vypracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických

Krajská hygienická stanice Olornouckého kraje se sídlem v Olomouci,

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, te1.585 7l9 l11, e-mail: podatelna(@}hsolc.cz, ID:lzyai4b
Vyřizuje: Ing. Božena Velcová, tel.:+420 585 719 3Z3, e-mail: bozena,velcova@khsolc.cz
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laboratoří, Zkušební laboratoř akreditovarra Čn pod č.1393, Partyzánské náměstí 7,

702 00 Ostraýa.
- Plná moc ze dne2l7.2014.

poučení o odvolání:

Podle § 81 a následně zákona č. 5aOD004 Sb., správní Ťád, v platném zněnÍ, se lze
proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámenÍ, a to

na Ministerstvo zdravotnictví České republiky v Ptaze, podáním na Krajské hygienické
stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6,779 l 1 Olomouc.

vedoucí oddělení hygieny práce

Rozdělovník:
l) _Univerzita Palackého v Olomouci, IDDS: ffsj9ei
,ýtJnir"oita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Tř.svobody 8,77l00 Olomouc
3) Ing. Jiří Hudec, Starnov 180,783 14 Bohuňovice
4) KHS - spis

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olonrouci,

Wolkerova 6,7'19 11olomouc, te1.585 7l9 l l l, e-rnail: podatelna@khsolc.cz, ID:7zyai4b

Yyřizuje:lng.BoženaVelcová, telj+420585,119323,e-lnail:bozena.yelcova@khsolc.cz
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KRAJSKÁ HYGIENICKA §TANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 6, 779 1 1 Olomouc,

tel.: 585 719 1I1, fax: 585 719 245, e-mail: podatebra@khsolc.cz

V Olomouci dne 13.3.2006

Zn. spisu : 200612381 613
Sp.zn.: 613.26-Sln

DOPORUČENĚ
univerzita palackého v olomouci
křížkovského 8
77147 Olomouc

Rozhodnutí

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci jako věcně a

místněpristusnYsprávníuřadpodle§82odst.l,2písm.a)avsouladus§82odst.2písm.c)
zákona^'ě. 25812ď00 Sb., o ochraně veřejného zdravi a o změně některých souvisejících

zákonů, v platném znéni, (dále jen zákon č.25312000 Sb.), roáodla takto:

u zaměstnavateie Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc, v souladu

s § 37 odst. 6 písm. c) zékonač.25812000 Sb., práce:

Lékařskd fakulta
- I. stomatologicl*í klinika

001 vysokoškolský pedagog

- Ktinika pticních nemocí a tuberkulózy
0 0 2 vys o koš kols ký p edag o g

- Ústav farmakologie
003 docent
004laborant/ka
005 odborný asistent

- Ústav fyziologie
006 laboranťka
007 oilborný asistent
008 učitel

- Ústav histologie a embryologie
009laborant/ka
0 ] 0 laborant/ka,pracovště mikros kopických metod

0] 1 vědeckovýzkumný pracovník
0 l 2 vysokoškolský pedagog

- Ústav imunologie
013 laboran/ka
014 otlborný asistent
0]5 sanitář/ka

4+



- Ústav lékařské chemie a biochemie
0]6 laboranťka
0 1 7 uysokoškolský pedagog

- Ústav tékařskó biofyzilcy
018 laboranťka
0 1 9 uysokoškolský pedagog

- Ústav lékařské biologie
020laborant/ka
0 2 1 uysokoškolshj pedagog

- ťIstav mikrobiologie
022 laborant/ka
02 3 vysokoškolský pedagog

- Ústav normální anatomie
02 4 histologický/ú laboranťka
0 2 5 pitevní laborant/ka
026 uysokoškolský peďagog

- Ústav patologické $ziologie
027 laboranťka
028 samostatný odborný pracovník
0 2 9 uys o koš kols ký pedagog

- Úsúav patologie
030laborant/ka
a31 pitevní sanitář
0 3 2 věďeekouýzkumný pracovník
03 3 uysokoškolský pedagog

- Ústav preventivního lékařství
034 odborný pracovník
0 3 5 vys o koško ls ký p edago g

- Ústav pro práci s laboratorními zvířaty
03 6 ošetřovatel/ka laboratorních zvířat

- Ústav soudního lékařství a medicínského práva
037laborant/ka
038 odborný asistent
039 pitevní sanitúř
040 toxikolog

- Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
041 odborný asistent

iiž nej§ou rizikovými pracemi.

odůvodněníl

ZanĚstnavatel Univerzita Palackého, Křížkovského 8, Olomouc, předložil podtíním
ze dne 24.2.2006, náwh na změnu zařazení prací pro Lékařskou fakultu UP v olomouci:

4{



(falctor biologiětí ěinitelé a lasery do kategorie 2). Oryan ochrany veřejného zdraví posoudil
předložený návrh podle míry výskytu a rizikovosti faktoru pracovních podmínek v souladu

s požadavky zékonaě,258/2000 Sb., a vyhlašky č.43212003 Sb., kterou se stanoví podmínky
pro zaíazovaní 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, a souěasně rozhodl o tom, že
práce: vysokoškolský pedagog, docent, laboranťka, odborný asistent, učitel, laborant/ka -
pracoviště mikroskopických metod, vědeckovýzkumný pracovník, sanitař&a, histologický/á
laboranťka, pitevní laboranťka, samostatný odborný pracovník, pitevní sanitař, ošetřovatellka
laboratorních zviřat, toxikolog již nejsou rizikovými pracemi, tudíž se na její výkon
neváahují stanovenó minimální náplně a lhůty lékařských preventivních prohlídek, uvedené

v roáodnut í č j .: 2003 l 1465 1613 ze dne 27 .3 .2003 .

Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí č.j. 2003/1465161,3 ze dne 27.3.2003 v části, která
se týká prací na Lékařské fakultě UP v Olomouci: vysokoškolský pedagog, docent,
laborant/ka, odborný asistent, učitel, laborant/ka - pracoviště mikroskopiclcých metod,
vědeckovýzkumný pracovník, sanitář/ka, histologiclcý/á laborant/ka, pitevní
laborant/lra, samostatný odborný pracovník, pitevní sanitářo ošetřovateVka
laborato rn ích rvíř at, toxikolo g.

Práce (vysokošlrolsbý pedagog, vědeclql pracovník, laborant a odborný cltovatel
laboratorních nířat), které byly Vámi zařazeny do uýsledné kategorie druhé, bere Krajská
hygienická stanice Olomouckého lcraje se sídlem v Olomouci, za oznómení v souladu s § 37
odst, 4 zákona 258/2000 Sb.

poučení o odvolanr
Podle § 81 zakona é. 50012004 Sb., o správním ťtzetrj, v platném znění, se lze proti

tomuto roáodnutí odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení
roáodnutí, a to na Ministerstvo zdravotnictví České republiky v Praze, podaním na Krajské
hygienické stanici Olomouckého kaje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6,779 1 1 Olomouc.

ó
Helena chmelová

borný referent hygieny práce
KHS Olomouckého kraje

VC--

Rozdělovník
1) KHS - spis

rU 2) Adrosát

+
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KR/\JE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 6,779 1i Olornouc,

te].: 585 71g 111, fax:585 71 g 245,e-mail; podatelna@ khsolc.cz"IČ: 71009248

č;. 2aa3lw65l613
llyřiztýe: MUDr. Pešáková, Ing, Plisková

tel.: 585 719 329

|/ Olomouci dne 27 .3.2003

univerzita palackého v olomouci
křížkovského 8
771 47 Olomouc

Rozhodnutí

Krajská hygienická stanice Olomouckélro kraje se sídlem v Olornouci věcně a místně

příslušná § 82 odst.l, 2 písm. a) zákona č.258/2000 Sb., oochraně veřejného z.dravi a

Ó změně rrěkterých souvisejících zákonů, v plirtnénr zněni, (dále jen zákon č.258/2000 Sb.),

v Ťizení podle § 82 odst. 2 písm. c) zákona ě.25812000 Sb.,

razhodla takto:

u zaměstnavalele univerzita palackého v olomouci, kŤížkovského 8, olonrouc, ve

snryslu vyhlášky MZ ČR č. 8gl2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologicltých expozičních testů a náležitosti hláŠení prací

s azbestem a biologickými činiteli

se zařazuji
práce do kategorií:

IJniverzita Palackého v Ql}!|ptlgi, I{řížk!vsk(h? 8, Qlottlouc

Áékařská fakulta Univerzity Pa|ackého
|" - I..to-utolosická klinika

il' - Klinika plicníclr nemocí a tuberkulózy

- l.stoma olo n

Jznačen Název nráce Faktory prac. prostředí (kat.) kategorie

00i
vysokoškolský

pedagog

B]oLoGICrp ČnllrELE (3)
)

Lasery (3)

Označen Název nráce Faktory Drac. pro§tředí (kat. kategorie

0a2
vysokoškqlský

pedagog

BloLoG]Crp ČnqtrELE (3)
aJ

Práce v ]aboratořích (2)
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Ustav fl kol

Ustav i

arma e

Dznačen Název Dráce F'aktory prac. prostředí íkat.) kategorie
003 docent BIoLoGICrÉ ČrNtrpLE (3 ) 3

004 laborant/ka BIoLoGiCrp ČrNnpLE (3) J

005 odborný asistent B]oLoGiCrp Čntrpl-E (3) a
J

- ustav fvzio
Faktory Drac. prostředí íkat.

laborant/ka BIoLoGICrp ČwlrplE (3)

odborný asistent BIoLoGICrÉ ČmlrplE (3)

BIoLoGjCrp Čntrpl-E (3)

lstologie a emb €

Dznačen Název práce Faktory prac. nrostředí íkat.) katesorie

009 laborant/ka
BIoLoGICrÉ ČrulrpL1 (3)

a
J

Práce v laboratořich (2)

010

laborant/ka -
pracoviště

mikroskopických.
metod

Práce v laboratořich (2)

J
BIoLoGICrÉ ČNlrpLE (3)

011
vědeckovýzkumný

pracovník
Blol-o,ficrp Čntnpi.E (3)

3
Práce v laboratoříeb (2)

012 vysokoškolský
pedasos BIoLoGICrB ČnqtrELE (3) J

rmuno
Cznačen Název práce F'aktory řrrac. prostředi íkat.) kateporie

013 laborantlka
Práce v laboratořích (2)

J
B]oLoGICrÉ Čnvtrpl-E (3)

014 odborný asistent
BIoLoGICrÉ ČntrELE (3)

3
Práce v laboratořích (2)

015 sanitář/ka B]oLoGICrÉ ČNlrELE (3) 3

- Ústav lékařské chemie a biochemie
Dznačen Název nráce F'aktory rrrac. prostředí (kat.) kateporie

016 laborantlka
Práce v laboratořích (2)

3
BIoLoGICrÉ ČNtrELE (3)

017 vysokoškolský
pedagog BloLoGiCKE CINITELE (3) J

/{



V

ústav mikrobiolosi

ustav nato|osie

ustav lékařské ikv
Dznačen Název rrráce F'aktorv Drac. Dřostředí (kat.) I(ategorie

018 laborant/ka BloLoGICKE CIN1TELE (3) 3

019
vysokoškolský

pedagog BloLoG]CKE CINITELE (3 ) 3

ustav tékařské biolosie
Označen Název nráce Fakton, Trrac. nrostředí (kat.) kategorie

020 ]aborant/ka BIOLOGICKE CINITELE (3) 3

02l vysokoškolský
pedagos BIoLoGICrÉ ČrutrpLE (3) aJ

m
Jznačen Název nráce F'aktory prac. pro§tředí (kat.) kateporie

022 laborant/ka
Práce v laboratořích (2)

3
BIoLoGICrÉ ČnvlrELE (3)

023
vysokoškolský

pedagog B]oLoGICre Čnrtrpl-E (3) aJ

- Ústav normálníanatomie
Označen Název nráce F'aktory prac. prostředí (kat. Kategorie

024
histologický/á

laborant/ka

Prác,.l v laboratořích (2)
aJ

BIoLo(iICrE ČnvnplE (3)

025 pitevní laborant/ka
Práce v Jaboratořích (2)

3
BIoLoGICrp ČwrupLE (3)

026
vysokoškolský

nedasos
BIoLoG]CKE CINITELE (3) J

- Ustav patologické íyziologie
Dznačen Název nráce Faktory Drac. prostředí (kat.) kateporie

02,7 laborant/ka
Práce v ]aboratořich (2')

a
J

BIoLoGlCt<É Črmrpl,E (3)

028
samostatný odbomý

pracovník BIoLoGICrÉ ČnqlrplE (3) aJ

029
vysokoškolský

pedagog

Práce v laboratořich (2)
)

BIoLoGlCKE CINITELE (3)

av o

Označenj Název práce Faktory prac. rrrostředí (kat.) katesorie

030 laborant/ka
Práce v iaboratořich (2)

a)
B]OLOGICKE CINITELE (3)

4q



031 pitevní sanitář BIoLoGICrp ČnvtrBLE (3) 3

032 vědeckovýzkumný
pracovník BIoLoGICrp ČwtrELE (3) óJ

033
vysokoškolský

pedagog
Práce v laboratořích (2)

3
BIoLoGICrp ČnílrplE (3)

- Ústav preventivního lékařsfví
Dznačeni Název nráce Faktory prac. prostředí íkat.) katesorie

034 odborný pracovník BIoLoGICrÉ ČnvtrELE (3) J

035
vysokoškolský

pedasop B]oLoGICrÉ Čn{trELE (3) 3

rOp s laDoraTornlml zvtrary
Označen Název práce F'aktorv prac. prostředí ftat.) kateporie

036 ošetřovatel/ka
laboratorních zviŤal

Práce v laboratořích (2)
3

BIoLoGICrÉ ČmnELE (3)

Ústav pro práci s laboratornimi zvířa

- Ustav soudního lékařství a medicínského práva

Společné laboratoře optiky aFyzikáIní ústav Akademie věd CR

20

)značen; Název nráce F'aktorv rrrac. nrostředí íkat.) kategorie

037 laborant/ka
Práce v laboratořích (2)

JBlolo.jicrp ČnqnELE (3 )

038 odborný asistent
Prác: v laboratořích (2)

aJ
BIoLoGICrp ČrNruELE (3)

039 pitevní sanitář BIoLoGICrp ČNnELE (3) J

040 toxikolog BIoLoGICrp ČnItrELE (3) 3

- Ustav teorie a praxe ošetřovatelství
Dznačen Název nráce F'akton Drac. nrostředí íkat.) katesorie

041 odborný asistent BioLoGICrp ČnnELE (3) J

- Úd.žnu zeleně
Dznačen Název rrráce F'aktorv Drac. nrostředí (kat.) katesorie

042 zahradník HJuk (2) 2

Přírodovědecká fakulta Univerzity Olomouc

^
n em

Dznačen Název nráce Faktory prac. rrrostředí íkat.) katesorie
043 odborný asistent Lasery (3)

a
J044 odborný pracovník Lasery (3)

045 1aborant/ka Lasery (3)

!



- Katedra analytickó chemie
Označen Název práce F'aktor,y prac. prostředí {kat.) katesorie

046 odbomý pracovrrík Práce v laboratořích (2)

2047
vysokoškolský

pedagog Práce v laboralořích (2)

048 laborant/ka Práce v laboratořích (2)

- katedra biochemie
Dznačen Název nráce Faktorv nrac. nrostředí íkat.) katesorie

049 odborný asistent Práce v laboratořich (2)

2050 odborný pracovník Práce v laboratořích (2)

051 laborarrt/ka Práce v ]aboratořích (2)

Ka ěčné bio

Kated rimentální fyzik

Kated ická ch

teclra bun a ky
)značen Název nráce F'aktory prac. prostředí (kat.) katesorie

052 odborný pracovník Práce v laboratořich (2)

2053 odborný asistent Práce v ]aboratořích (2)

054 technický pracovník Práce v laboratořich (2)

ra cx fl

)značen Název nráce Fakto4, prac. prostředí (kat.) kategorie
055 odborný asistent Práce v laboratořích (2)

2056 odborný pracovník Práce v laboratořích (2)

057 docent Práce v iaboratořích (2)

rao emr€

Dznačen Název nráce F'aktory Drac. nrostředí ftat.) kategorie
058 odborný asistent Práce v Jaboratořícb (2)

2
059 iaborantka Práce v laboratořich (2)

Katedra přírodopisu a pěstite tsfví - Pedagogická fakulta Univerzify Palackého
Označen Název rrráce F'aktory prac. prostředí (kat. katesorie

060 odborný asistent Práce v laboratořich (2)
2

06] odborný pracovník Práce v laboratořich (2)

- Kaledra zoologie a antropologie
Dznačeni Název práce Fakton, prac. Drostředí (kat. kateporie

062 odborný pracovník Práce v laboratořích (2)
2

063 odborný asistent Práce v laboratořich (2)

!,|



Dznačen Název nráce Faktory rJrac. Dro§tředí íkat.) katesorie

064
pomocný pracovník

obsluhy nryčky Hluk (2) 2

Správa kolejí a menz Univerzity Palackého

- Menza

- udržba zelené
Označen, Název nráce F'aktory Drac. rrro§tředí (kat.) katesorie

066 zahradník
Hluk (2)

2
Vibrace přenášené na ruce (2)

Y řizení podle § 82 odst, 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném zněni, rozhodla Krajská
hygienická stanice Olomouckéiro kraje se sídle,:t v Olomouci takto:

U zaměstnavatele Univerzita Pa|ackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olanrcuc

§e stanovují
pro výkon rizikových prací následující minimální náplně a lhůty lékařských preventivních
prohlídek osob, které vykonávaji rizikové práce:

Univerzita Palackého v Olomou ci, Křížkovskóho 8, Olonrcuc
I

- Stolárna
Jznoňpn Název práce F'aktory rrrac. pro§tředí {kat.) katesorie

065 obsluha
Jřevoobráběcích stroi ů

Hluk (2) 2

- l. stomat klinika LF UP
Dznačenj Název nráce. prohlídkv. lhůfv

001

vysokoškolskÝ nedaeoe

Vstupní
základní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, a:rti HAV total, u neočkovaných anti HBs, očrrí vyšetření
včetně vyšetŤení očního pozadi

periodické
7 xza2roky

základní vyšetření, jaterní testy, arrti HCV, krevní obraz, oční
vyšetření včetně vyšetření očního pozad!

Výstupní základní vyšetření, jatenrí testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total, oční r,ryšetření včetně vyšetření očního pazadi

22



- Klinika plicnich nemocí a tuberkulózy
Dznačenj Název práce, prohlidkv, Ihůfy

002

vvsokoškolský nedasos

Vstupní |rÁiÁluyS.ti.ni, juirÁitestý, krevn í obraz,anti HBc total, anti

|HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs
periodické

l x za2 rcky základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základni vyšetření, jalerní 1esty, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
tota], anti HAV total

- Ustav farmakologie
)značen Název Trráce, prohlídky, |hůf_y

003

docent

Vstupní
základni vyšetření, jaterni testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7 x za2 roky
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anli HBc
total, anti HAV total

004

005

laborant/ka

Vstupní
základní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

l xza2roky základni vyšetření, jaterní tesly, anti HCV, krevní obraz

Výstupni základni vyšetření, jaíerni testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total

odbornÝ asistent

Vstupni
základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

1 xza2 roky
základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupni
základni vyšetření, jaterni tesly, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
.ota], anti HAV total

I3



- Ústav fyziologie
Dznačeni Název nráce. nrohlídkv. lhůfv

006

laborant/ka

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, kevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

1x za 2 roky
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, kevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anJi HBc
total, anti HAV total

0a7

008

odbornÝ asistent

Vstupní základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neoěkovaných anti HBs

periodické
I x za? roky

základni vyšetření, jaíerni testy, arrti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
toíal, anti HAV tota]

Učitel

Vstupní základní vyšetření, jarerní testy, krevní obraz, anti HBc total, antí
HCV, anti HAV total, i: neočkovaných antiHBs

periodické

Ixza2roky základní vyšetření, jaterrrí testy, anli HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV tota]

- Ústav histologie a embryologie

Dznačen Název írráce. nrohlídkv. lhůfv

009

laborant/ka

Vstupní zák|adni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické
Ixza2roky základni vyšetření, jaterni testy, anti HCV, krevní obtaz

Výstupní základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní abraz, anti HBc
total, anti HAV tota]

010

laborant/ka pracoviště mikroskonickÝch metod

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevni obraz, anti HBc tolal, anti
FiCV, anti HAV total, u neočkovanýclr anti HBs

periodické

lxza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
totaj, anti HAV tota]

/u



0li

vědeckovÝzkumný rrra covník

Vstupní
základní vyšetření, jatemí testy, krevni obraz, anti HBc total, anli
HCV, anti HAV tota], u neočkovaných anti HBs

periodické

7xza2roky základni vyšetření, jatemí testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základni vyšetŤení, jaíerní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total

012

wsokoškolskÝ pedasoe

Vstupní
základní vyšetření, jaíerní testy, krevni obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7 x za2 rcky základni vyšetření, jalerní testy, anti HCV, krevní obtaz

Výstupní
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total

ústav imunologie
Dznačen Název rohlídky,lhů

013

laborant/ka

Vstupni
základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti

HCV, anti HAV total, rr neočkovaných anti HBs
periodické

7 x za2 roky
základni vyšetření, jatelní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obtaz, anti HBc
total, anti HAV tota]

014

odbornÝ asistent

Vstupní
I

|základni vyšetření, jaterní testy, krevni obraz, anti HBc total, anti

|HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs
periodické

Ixza2roky základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, arrti HBc
total, anti HAV tota]

015

sanitář/ka

Vstupní
základni vyšetření, jaterní testy, krevni obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV totai, u neočkovaných anti HBs

periodické

1 x za2 roky
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obtaz, anti HBc
total, anti HAV total

§



- Ústav lékařské chemie a biochemie
Dznačen Název práceo prohlídky, Ihůfv

016

laborant/ka

Vstupní
l-
|základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti

|HCV, anti HAV total, u neoěkovaných anti HBs
periodické

7xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaíerní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total

017

vysokoškolskÝ pedagoe

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevrrí obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické
7xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obíaz, anti HBc
total, anti HAV total

Ústav lstav lékařské b iky
Dznačen Název práce, rlrohlídky. lhůty

018

Iaborant/ka

Vstupní základní vyšetření, jai*rní testy, krevní obraz,anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neoěkovaných anti HBs

periodické
7 x za2 roky základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetřeni, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, antiHAV total

019

vysokoškolský rredagos

Vstupní základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz,anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické
I x zaZ roky základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obtaz

Výstupní '4§,l4llllr vJĎ9t.t§lll, JaLVlrU ttr§tY, allll flL Y, Krevnl aDraz) anll .riĎC
total, anti HAV total

/6



- Ustav iékařské biologie

ustav mikrobiolosi

}značen Název prácc, prohlídky, lhů§

020

laborant/ka

Vstupní kladní vyšetření, jaterní testy, krevni obtaz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovanýclr ariti HBs

periodické

1 xza2roky základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterni testy, anti HCV, krevní obraz,anti HBc
total, anti HAV tota]

021

vysokoškolský pedagog

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV tota], u neočkovaných anti HBs

perjodické

x zaZ roky
základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevrrí obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz,anti HBc
,otal, anti HAV totaj

m
Dznačen N4?9y práce, prohlídky, lhůfy

022

laborant/ka

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7 xza2rok základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz,anti HBc
total, anti HAV tota]

023

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, arrti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

1xza2roky základní vyšetření, jaterrrí testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základni vyšetŤení, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
tota], anti HAV tota]

I7



- Ústav normální anatomie
Dznačen Název práce, prohlídkv, lhůtv

024

his toloeickÝ l á lab or ant lka

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevni obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti H,A,V total

025

nitevní labarantlka

Vstupní základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

I xza?roky základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total

026

vysokoškolskÝ nedaeoe

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc íoíal, aníi
HCV, anti HAV total, u neočkovanýcir anti HBs

periodické

l x za2 roky
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jatemí testy, anti HCV, krevní obtaz, anti HBc
total, anti HAV total

- Ustav patologické fyziologie

Jznačen Název práce. prohlídky, lhůty

o27

laborant/ka

Vstupní
základní vyšetření, jaterní testy, krevni obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total

028

samostatnÝ odbornÝ nracovník

Vstupní
|rÁÁ^ir:i rySÁi"nt ju"-í testy, krevní obraz,anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

períodické

1xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obtaz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV total

l{



029

vysokoškolský pedagog

Vstupní l,
|HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7 x za2 roky
základní vyšetření, jaíerni testy, arrti HCV, krevlí obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterni testy, anti HCV, krevní obraz,anti HBc
total, anti HAV tota]

Ustav patologiea

Označen Název práce, prohlídkv, lhůfv

030

laborant/ka

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevqí obraz,anti HBc total, antj
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

1 xza 2 roky
základni vyšetření, jatení testy, anti HCV, krevlí obraz

Výstupní základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz,anti HBc
tota], anti HAV tota]

03l

pitevní sanitář

Vstupn{
základni vyšetření, jaí;rní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
3CV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické l

l x za2 rokyl'ákladrlí vyšetření, jat;i,ní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní |základní vyšetření, jaterní testy,ánt,iHCV, krevní obraz,anti HBc
Itotal, anti HAV total

032

i;

vědeckovýzkumnÝ rrra covník

Vslupni základni vyšetření, jaerní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

l xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, antiHCV, krevní obraz, anti HBc
total, arrti HAV total

033

vysokoškolský pedagog

Vstupní zák]adní vyšetřeni, jaterní testy, krevn í obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7 x za2 roky
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obtaz

Výstupní
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, antj HBc
total, anti HAV total

I?



- U§tav Dreventrvn tv
Jznačen Název Dráce. prohlidkv" lhůty

a34

odbornÝ nracovník

Vstupní základní vyšetření, jaterní testy, krevní obtaz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické
1 x za2 roky

základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterrrí testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, antiHAV total

035

wsokoškolskÝ nedasos

Vstupní zátkladní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické
1xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, kevní obraz, anti HBc
total, anti HAV tota]

ustav prev entivního lékařsfví

- Ustav pro práci s laboratorními zvířaty

- Ustav soudního lékařství a medicínskóho práva

1

Dznačen Název práce, prohlídky, Ihůty

036

ošetřovatevlili la boratorn ích zv íí at

Vstuprrí základní vyšetření, jatel,irí testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovanýeh anti HBs

periodické

7xza2roky základni vyšetření, jaterní testy, arrti HCV, krevní obtaz

Výstupní Laí\ria(llll VJ§trlr E;rrl, J axlrrl lr
total, anti HAV total

l§§ ly, \- rhj vUI4L) 4Il

}značenj Název nráce. nrohlídkv. lhůfv

037

laborant/ka

Vstupní
základní vyšetření, jatemi testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7 x zaZroky základni vyšetření, jaterni testy, anti HCV, krevní obtaz

Výstupní základní vyšetření, jatemí testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
lotal, antj HAV total

,10



odborný asistent

038

Vstupní základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc totai, anti
HCV, antj HAV total, u neoěkovaných anti HBs

periodické

1 xza 2 roky
základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obíaz, antj HBc
totaj, anti HAV total

039

nitevní sanitář

Vstupní základni vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, antj
HCV, anti HAV total. u neočkovaných anti HBs

periodické

1 xza2roky základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základni vyšetření, jatemí testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV tota]

o40

toxikolos

Vstupní
I

|základní vyšetření, jaterní testy, krevní obraz, anti HBc total, anti
HCV, anti HAV total, u neočkovaných anti HBs

periodické

7 x za2 roky
základní vyšetření, jair-,rrrí testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní základní vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV tota]

ústav teorie a rrraxe ošetřovatelsfví

P říro d ověd ecká fakulta Un iverzit_y Pala ckéh o

s CR

§tay lcurt€ a x a

Dznačenj Název pl,i'ic€, prohlídky, Ihůfy

041

odborná asistentka

Vstupní základni vyšetření, jaterni testy, krevní obraz, anti HBc total, a;rti

HCV, anti HAV tota], u neočkovaných anti HBs
periodické

7 x za2 roky
základni vyšetření, jatnrní testy, anti HCV, krevní obraz

Výstupní
základni vyšetření, jaterní testy, anti HCV, krevní obraz, anti HBc
total, anti HAV tota]

- §polečné laboratoře or;tiky a Fvzikální ústav Akademie věd
Dznačen Název nráce. nrohlídkv. lhůfv

043

odbornÝ asisteni

Vstupní základni vyšetření, očrrí vyšetření včetně vyšetŤení očního pozadi
periodické

7 x za2 roky
základní vyšetření, oční vyšetření včetně vyšetřeni očního pozadí

Výstupní základní vyšetření, o6nf yyšetření včetně vyšetření očního pozadí

ó/



044

odborný nracovník

Vstupní |základnívyšetření, oční vyšetření včetně vyšetření očního pozadi

periodické

1 x za2 roky
základni vyšetření, oční vyšetření včetně vyšetření očního pazadi

Výstupní základň vyšetření, oční vyšetření včetně vyšetření očního pozadí

045

laborant/ka

Vstupní základní vyšetření, oční vyšetření včetně vyšetření očního pozadi

periodické

7 x za2 roky
základní vyšetření, oční vyšetření včetně vyšetření očního pozadi

Výstupní základní vyšetřerrí, oční vyšetření včetně vyšetření očního pozadi

odůvodnění:
Na základě předloženého návrhu na zalazeni výše uvedených prací do kategorií a po

posouzení souladu předioženého návrhu s požadavky zákona č.258l20a0 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákoni, v platnénr znění, a vyhlášky
č. 89DOa1 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaŤazování praci do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

poučení o odvolání:

Proti tornuto rozhodnutí se podle § 53 a § 54 zákona ě. 7111967 Sb., o správnínr
Ťízení, v platnénr zněni, lze odvolat do 15-ti drrů ode dne doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, ato na Ministerstvo zdravotnictví České republiky vPraze, podáním na Krajské
hygienické stanici Olomouck ídlern v Olomouci.

Rozdělovník:
]) Adresát-doporučeně
2) KHS - Iú1
3) KHS - spisovna

i*ť:lrĚ
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