Oznámení o zařazení prací do 2. kategorie
Základní informace
Upravuje § 37 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění + vyhl. č. 432/2003 Sb.
Podle míry výskytu faktoru, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví
se práce zařazují do čtyř kategorií. Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně
zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.
Za práce kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jen
výjimečně jejich nepříznivý vliv na zdraví, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou
překračovány hygienické limity faktoru stanovené zvláštními právními předpisy a práce naplňující další
kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 vyhl. č. 432/2003 Sb.
Zaměstnavatel zařazuje práce do 2. kategorie v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení
jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnu ode dne
vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví vydaného podle odstavce 5 zák. č. 258/2000
Sb., v platném znění.
Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce,
které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení a současně předložit protokoly o
měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeného dle § 38 zákona č. 258/2000 Sb.,
Kdo oznámení podává a ve věci jedná
Oznámení je povinen učinit zaměstnavatel tj. osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních
vztazích nebo obdobných pracovních vztazích.

Lhůta pro podání oznámení, obsah podání a kontaktní místa pro řešení této problematiky
Oznámení o zařazení prací lze podat, a to buď osobně v úředních hodinách na podatelnu KHS
kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava, popř. na podatelny územních
pracovišť nebo doručit prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla KHS kraje
Vysočina popř. na adresy jednotlivých územních pracovišť.
Žádost lze rovněž podat elektronicky na adresu podatelna@khsjih.cz nebo prostřednictvím datové
schránky. Taková žádost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Úřední hodiny:
Pondělí:

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Úterý:

8:00 - 11:30

12:30 - 14:30

Středa:

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 11:30

12:30 - 14:30

Pátek:

8:00 - 11:30

12:30 - 13:30

Lhůta pro podání je:
- do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení
práce do druhé kategorie,

-

do 10 dnu ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví vydaného podle
odstavce 5 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Podání musí obsahovat náležitosti dle § 37 správního řádu + údaje rozhodné pro zařazení práce do 2.
kategorie. Jde o údaje uvedené v § 37 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění.
Kontaktní adresy:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava,
Tel. 567 564 551, e-mail: khsvysocina@khsjih.cz,
oddělení hygieny práce, tel.: 567 564 564
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTE Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod
oddělení hygieny práce, tel.: 569 474 226
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTE Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
oddělení hygieny práce, tel.: 565 301 354
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTE Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč
oddělení hygieny práce, tel.: 568 858 313
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTE Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
oddělení hygieny práce, tel.: 566 650 871
Formuláře, zpoplatnění, opravně prostředky.
Formulář není zákonem stanoven.
Oznámení o zařazení není zpoplatněno správním poplatkem.
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Úplné podání je administrativně zpracováno a zaměstnavateli se neodpovídá.

