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Anotace:  

Vavrová Zuzana, Kategorizace prací ve firmě TJ Teso Jistebník spol. s.r.o. 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008, 49 stran  

Klíčová slova: riziko, zátěž, kategorizace, faktor, ochranná opatření, hluk, vibrace   

 Předmětem této bakalářské práce je posoudit a vyhodnotit aktuální stav v oblasti 

ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky na provedení objektivizace kategorizace 

prací a snížit rizikové faktory na pracovišti. Po provedení analýzy aktuálního stavu 

ochrany zdraví při práci a způsobu hodnocení úrovně rizikových faktorů, které mají vliv 

na kvalitu pracovních podmínek, a na základě seznámení s charakteristikou posuzované 

společnosti byl navržen postup metodiky pro zlepšení podmínek pracovního prostředí. 

Tato metodika byla aplikována v konkrétních podmínkách a jejím výsledkem je 

zpracovaný návrh pro snížení rizikových faktorů na pracovištích. 

Annotation:  

Vavrová Zuzana, The Categorization of Works in the TJ Teso Jistebník s.r.o. Company 

Bachelor thesis, Ostrava: VSB- TU Ostrava, 2008, 49 pages  

Keywords: hazard, endurance, categorisation, factors, protection measures, noise, 

vibration                                                                                                                     

 Subject of these BA is judge and analyze actual condition in zone health 

protection at work and integrate with requirements on fulfilment objectification 

categorisation works and reduce hazard factors on workplace. After implementation 

analyse of actual state one of health protection at the work and Metod of valuation level 

risk factors, which exercise inf1uence on qualities of working conditions, and on by 

virtue of familiarization with characteristic weighted company was proposed proces of 

methodics for innovation terms working environment. This metodology of was 

aplicated in concrete conditions and result is worked project for reduction hazard 

faktors on workplaces.  
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1. ÚVOD 

 Lidské činnosti v sobě nesou velkou míru rizika poškození zdraví člověka nebo 

vznik jiné nežádoucí události. Zdraví člověka se odvíjí kromě jiného i od konkrétní 

práce, kterou vykonává a od podmínek, za nichž je prováděna. Je-li práce vykonávána 

za příznivých podmínek, přináší člověku uspokojení, zvyšuje jeho pracovní výkonnost a 

nejenže nevede k poškozování jeho zdraví, ale může zdraví i prospívat. Práce v 

nevyhovujících pracovních podmínkách anebo v nepříznivém pracovním prostředí však 

často vede k poškození zdraví. Z tohoto důvodu je tato oblast předmětem zájmu odborů, 

vlád i mezinárodních organizací, které se snaží prosadit větší péči o bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a neustálé zlepšování pracovních podmínek.  

Cílem bezpečnosti práce je snížení nebezpečÍ a rizika na přijatelnou úroveň, 

snížení počtu nežádoucích událostí, úrazů a nemocí z povolání, zlepšení pracovních 

podmínek, zdokonalení zdravotní prevence, snížení materiálních ztrát a vylepšování 

technických prostředků používaných ve výrobě. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

má výrazný ekonomický význam. Při dodržování bezpečnosti ochrany zdraví 

pracovníků roste jejich výkonnost a kvalita práce.  

Cílem této bakalářské práce je posoudit a vyhodnotit aktuální stav v oblasti 

ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky na provedení objektivizace kategorizace 

prací ve společnosti TJ Teso Jistebník s.r.o. V závěru zhodnotíme získaná data a také to, 

zda společnost usiluje o snížení nebezpečí a rizika alespoň na přijatelnou úroveň.  
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2. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA 
 

2. 1 Ústava  České republiky a Listina základních práv a svobod 

Nejvyšším právním dokumentem České republiky je Ústava České republiky ze 

dne 16.prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ve znění pozdějších předpisů [ 1 ]. 

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práva a 

svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. V 

článcích 28, 29 a 31 se upravují práva na spravedlivou odměnu za práci, uspokojivé 

pracovní podmínky, práva žen, mladistvých a zdravotně postižených a práva na ochranu 

zdraví, bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky. Podrobnosti daných 

problematik stanoví příslušné zákony [ 2 ].  

2. 2 Zákoník práce   

Zákon č. 262/2006 Sb. - základní právní předpis z oblasti pracovněprávních 

vztahů nabyl účinnosti dne 2l. dubna 2006.  

Zákoník práce je základním zákonem, z něhož se odvozují povinnosti 

zaměstnavatele v prevenci rizik. Tato oblast je upravena v části páté hlavě první § 101 

až 108. Podle § 102 - Prevence rizik: Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav technické prevence a úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet 

metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního 

předpisu.  

Zákoník práce vychází ze skutečností, že rizika práce pramení z vadného 

uspořádání pracoviště, působení rizikových faktorů, volby a použití pracovních 

prostředků, pracovních postupů a režimů práce, z úrovně vzdělání zaměstnanců a jejich 

poučení k práci nebo jejich nepříznivého zdravotního stavu.  

Zákoník práce také respektuje závazky a předpisy Evropských společenství, 

které musí Česká republika plnit na základě mezinárodních smluv a členství v Evropské 

unii [ 3 ]. 
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2. 3 Zákon o ochraně veřejného zdraví   
 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 

Sb., změněný a doplněný zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích.  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 

Sb.  

Je velmi rozsáhlý a podrobný, obsahuje okruhy: péče o životní a pracovní 

podmínky, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, další povinnosti osob v 

ochraně veřejného zdraví, Státní správa k ochraně veřejného zdraví, přechod na režim 

podle tohoto zákona. Zákon také upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného 

zdraví, jejich působnost a pravomoci.  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v  § 37 a následujících, 

upravuje povinnosti zaměstnavatele z hlediska ochrany zdraví při práci. Tento zákon v  

§ 37 ukládá povinnost zaměstnavatele kategorizovat práce u něj se vyskytující. V § 38 

stanoví, že měření a vyšetřování pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté 

kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, může zaměstnavatel provádět 

pouze prostřednictvím akreditované nebo autorizované osoby. V § 39 definuje rizikové 

práce a stanoví některé povinnosti pro zaměstnavatele u něhož se rizikové práce 

vyskytují. V § 40 stanoví povinnou evidenci rizikových prací a její obsah. V § 41 

upravuje užívání biologických činitelů a azbestu. V § 41 a upravuje povinnosti 

zaměstnavatele při výrobě teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců (zmíněno jen pro 

úplnost, protože se netýká kategorizace). V § 43 uvádí, že povinnost dle § 37 až 41 se 

vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné, které nemají zaměstnance [ 4 ] . 

2. 4 O chemických látkách a chemických přípravcích 

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích upravuje 

práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při vymezených 

činnostech. Výslovně jsou uvedeny chemické látky a přípravky, na které se tento nový 

zákon nevztahuje. Zákon vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany 

zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a přípravků a 

stanoví sankce a nápravná opatření za porušení povinností  [ 5 ] . 
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2. 5 Podmínky pro zařazování prací do kategorií  

Vyhláškou MZ č. 432/2003 Sb. se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií. Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství kritéria, 

faktory a limity 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. Tato vyhláška popisuje postup při zařazování prací do kategorií a je základním 

legislativním podkladem pro kategorizaci.  
 Faktorem se pro účely této vyhlášky rozumí prach, chemické látky, hluk, 

vibrace, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem a chladem, 
psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli, práce ve zvýšeném tlaku 
vzduchu. Tyto faktory mohou mít, nebo mají vliv na zdraví člověka [ 6 ] . 

 

2. 6 Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů (523/2002 Sb. a 441/2004 Sb.). 

Toto nařízení uvádí konkrétní hygienické požadavky na úroveň jednotlivých faktorů 

ovlivi1ujících zdraví zaměstnanců. V tomto nařízení jsou uvedeny požadavky na 

faktory, u nichž za současné úrovně poznání umíme stanovit zdůvodněné a měřitelné 

požadavky na jejich úroveň. Nařízení vlády obsahuje v úvodní části požadavky na 

faktory fyzikální (osvětlení, zátěž teplem a chladem, fyzická zátěž a prostorové 

požadavky, manipulace s břemeny, psychická zátěž, monotonie, vnucené tempo, 

přestávky v práci, faktory uplati1ující se pří práci se zobrazovacími jednotkami), 

pokračuje hodnocením zdravotního rizika chemických faktorů, prachu, olova, 

karcinogenů a mutagenů (včetně opatření), azbestu, biologických činitelů (včetně 

opatření). Toto nařízení obsahuje také požadavky při používání osobních ochranných 

pracovních prostředků, požadavky na zásobování vodou a sanitární a pomocná zařízenÍ. 

U některých faktorů (např. chemických látek či biologických činitelů) stanovuje 

postupy pro hodnocení rizika. V přílohách jsou pak uvedeny konkrétní požadované 

hodnoty mikroklimatických podmínek, expozičních limitů chemických látek a prachu, 

požadavky na větrání pracovišť, přípustné hodnoty fyziologických ukazatelů pracovní 

zátěže, prostorové požadavky na pracoviště, požadavky na pracoviště se zobrazovací 
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jednotkou, hodnocení expozice olovem, seznam karcinogenů, seznam a klasifikaci 

biologických činitelů, a požadavky na sanitární a pomocná zařízení. Tam, kde je to 

účelné, uvádí i způsoby měření a hodnocení zjištěných hodnot. Dále stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a také obsahuje určité výjimky pro 

uměleckou a artistickou činnost a pro pracoviště zřízená před jeho účinností [ 7 ]. 

 

2. 7 Ochrana zdraví před neionizujícím zářením  
 

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

rozvádí rámcová ustanovení zákona ohledně podmínek ochrany zdraví osob, zařazování 

laserů do tříd a technickou dokumentaci laserů. V přílohách tohoto nařízení jsou 

uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty, vysvětleny pojmy, matematické vztahy, použité 

jednotky a symboly, způsob zjišťování nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot, 

nejvyšší přípustné hodnoty pro expozici osob ultrafialovému, viditelnému a 

infračervenému záření nelaserových technologických zdrojů, nejvyšší přípustné 

hodnoty pro expozici osob záření laserů, způsob zjišťování expozice osob 

ultrafialovému, viditelnému a infračervenému záření technologických zdrojů [ 8 ] . 

 

2. 8 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., stanovuje nepřekročitelné imisní 

limity, podrobnosti k tzv. ustálenému a proměnnému hluku, hluku s výraznými 

tónovými složkami, impulsnímu hluku, vysokofrekvenčnímu hluku, ultrazvuku, 

infrazvuku a nízkofrekvenčnímu hluku, vibracím a způsobům měření hluku a vibrací. 

Tímto nařízením se stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, 

pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 

prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Emisní hodnoty hluku 

stanoví zvláštní právní předpisy. Pojmy,jakož i definice a označení veličin jsou uvedeny 

v příloze č. 1 k tomuto nařízení [ 9 ] . 
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2. 9 Seznam nemocí z povolání  
 

Seznam nemocí z povolání je přílohou č. 1 zákonu  č. 266/2006 Sb. ,o úrazovém 

pojištění zaměstnanců. Seznam nemocí z povolání obsahuje nemoci z povolání 

způsobené chemickými látkami, fyzikálními faktory, týkající se dýchacích cest, plic, 

pohrudnice a pobřišnice, kožní, přenosné a parazitární, způsobené ostatními faktory a 

činiteli [ 10 ] . 
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3. KATEGORIZACE PRACÍ 
 

3. 1 Kategorizace prací 
 

Kategorizace prací je zařazení do jedné ze čtyř kategorií. Vyjadřuje souhrnné 

hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek. Kategorizace se provádí na základě hodnocení výskytu a 

rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jeho 

ochrany. Faktorem se pro účely kategorizace rozumí fyzikální, chemické a biologické 

činitele, které mohou mít nebo mají vliv na zdraví. 

Při zařazování prací do kategorií se stanoví kategorie rozhodujících faktorů 

v charakteristické pracovní směně. Za charakteristickou směnu se pokládá směna, která 

probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými 

rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím 

období skutečné míře zátěže těmto faktorům [13]. 

Kategorie, do které má být práce zařazena se v případě expozice dvou a více 

faktorů stanoví podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru. 

Rizikovou prací se rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání 

nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazena do kategorie 3. a 4. a také práce 

zařazená do kategorie 2., o které tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví. 

Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně 

užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. 

Účel kategorizace je získat objektivní a srovnatelné podklady, zejména pro 

určení rizikových prací, optimalizace pracovních podmínek a pro racionální opatření 

k odstranění nedostatků v zabezpečení ochrany zdraví při práci. 

 

3. 2 Kategorie  
 

 Kategorie 1.  

 

Do první kategorie se zařazují práce, při nichž podle současného poznání není         

pravděpodobný vliv na zdraví člověka.  
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 Kategorie 2. 

  

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž podle současného poznání lze 

očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, 

tedy práce při nichž nejsou překračovány hygienické limity jednotlivých faktorů. Do 

této kategorie se zpravidla dále zařazují práce, pro jejichž vykonávání jsou zvláštními 

právními předpisy stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost osob, které takovou 

práci vykonávají (práce spojená s expozicí několika faktorům se zařadí do kategorie 

odpovídající nejnepříznivěji hodnocenému faktoru) a práce, o nichž takto rozhodne 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.  

 

 Kategorie 3.  

 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a        

nebo splňují kritéria pro zařazení stanovená pro jednotlivé faktory přičemž  

• expozice škodlivých faktorů není spolehlivě snížena na úroveň 

stanovenou hygienickými limity  

• pro zajištění ochrany zdraví je nezbytné použití OOPP, organizační, 

technická a jiná opatření  

• se jedná o práce, při nichž dochází opakovaně k výskytu nemoci z 

povolání  

 

 Kategorie 4.  

 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž je vysoké ohrožení zdraví, které 

nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.  

 

3. 3 Zákonné podmínky kategorizace  

Návrh zařazení prací do kategorií 3. a 4. zpracovává a předkládá zaměstnavatel 

do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví, a to včetně všech údajů a podkladů rozhodných pro toto zařazení.. 
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V návrhu je zaměstnavatel  povinen uvést:  

 

• označení práce,  

•  název a označení pracoviště, kde je práce vykonávána, 

• jednotlivé dílčí úkony, které jsou v rámci práce prováděny, 

• délka směny, u vícesměnného provozu režim střídání směn, 

• postup stanovení celkové expozice rozhodujících faktorů v charakteristické              

směně, její výsledné hodnoty a zařazení jednotlivých faktorů do kategorie, 

•  návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 

•  počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen, 

•  opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.  

 

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie a údaje rozhodné o tomto 

zařazení. 

V případě změny těchto podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do 

kategorie třetí nebo čtvrté je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví nový návrh, který má opět všechny náležitosti. 

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 k příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo 

vyšetřování autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám 

takto kvalifikovaný [12]. 

Práce do 2. kategorie zařazuje zaměstnavatel, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

zahájení výkonu práce. Je také povinen toto zařazení neprodleně oznámit příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví a předložit všechny údaje rozhodné pro toto zařazení  

[11]. 
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3. 4 Oprávnění a pravomoci orgánu ochrany veřejného zdraví  

Orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn rozhodnout o:  

• zařazení prací do kategorií 3. a 4., 

• zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací 1. nebo 2. kategorie,   

do vyšší kategorie,  

• tom, že práce 2. kategorie je prací rizikovou, 

• tom, že práce zařazené do 3. nebo 4. kategorie již nejsou prácemi této kategorie.  

 

 
Krajská hygienická stanice má pravomoci:  

 

• vydávat rozhodnutí a plnit další úkoly statní správy, 

• vykonávat statní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a dalších povinností 

včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, 

chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, mikroklimatických 

podmínek, z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními 

podmínkami včetně vybavení pracovišť,  

• rozhodovat na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu ve věcech 

kategorizace práce, 

• stanovit zaměstnavateli pro výkon rizikových prací s ohledem na expozici 

rizikovým faktorům:  

 minimální rozsah a termíny sledování pracovních podmínek,  

 minimální náplň a termíny periodických lékařských prohlídek,      

 lékařské preventivní prohlídky po skončení rizikové práce.  

• projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví,  

• stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek neupraveného právním 

předpisem, metodu jeho stanovení, stanovit způsob, minimální rozsah a četnost 

sledování.  
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Krajská hygienická stanice také může: 

 

• zakázat činnost do doby než budou odstraněny závady,  

• zakázat provoz či používání zdroje hluku, vibrací nebo neionizujícího záření,  

• uložit měření škodlivin ke zjištění, že není ohroženo veřejné zdraví, 

• uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik,  

• rozhodnout o zastavení nebo omezení stavby nebo provozu do doby,  

• odstranění závad, 

• nařídit opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,  

• stanovit přísnější PEL,  

• nařídit mimořádné a následné preventivní prohlídky.  

 

 

Za nesplnění nebo porušení povinností uloží orgán ochrany veřejného zdraví 

pokutu do výše 2000000,- Kč. Pokutu až do výše 100000,- Kč za uvedení nepravdivých 

údajů a informací. Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době 

trvání a následkům jednání. V případě, že dojde k bezprostřední nápravě a nedošlo k 

ohrožení zdraví, může orgán ochrany veřejného zdraví od pokuty upustit. Za opakované 

porušení může být uložena až desetinásobná pokuta [11].  

 

3. 5 Postup provádění kategorizace prací  

Návrh předkládaný zaměstnavatelem musí být v souladu s požadavky prováděcí 

legislativy k Zákonu o ochraně veřejného zdraví, zejména s vyhláškou č. 432/2003 Sb. 

Ministerstva zdravotnictví, 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. V 

předkládaném návrhu mohou nastat následující možnosti:  

• faktory působící na zaměstnance při práci nebo jejím vlivem zjevně nedosahují 

kritéria pro kategorii 2. -jde o práce kategorie 1. - není třeba nic dále provádět, 

• při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., 

ale jejich výše nebyla dosud objektivně známa požádat autorizovanou nebo 
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akreditovanou laboratoř o přeměření úrovně faktorů, nebo přímo o zpracování 

podkladů pro kategorizaci,  

• při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce 432/2003 Sb., 

jejich výše je prokázána objektivním měřením a tyto faktory se vyskytují v míře 

překračující kritéria pro kategorii 2., a nepřekračujícím kategorii 3, nemusí 

zaměstnavatel uvádět náležitosti určené § 37 zákona 258/2000 Sb. Ve znění 

zákona č. 274/2003 Sb. dále jen zákona, ale pouze sdělí příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví rozhodné údaje o provedeném zařazení,  

• při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce 432/2003 Sb., 

jejich výše je prokázána objektivním měřením a tyto faktory se vyskytují v míře 

překračující kritéria pro kategorii 3. nebo 4. musí zaměstnavatel podat návrh na 

kategorizaci v plném rozsahu včetně návrhu na opatření k ochraně zdraví (§ 37 

zákona) a ten předložit orgánu ochrany veřejného zdraví k vydání rozhodnutí.  

 

Pokud orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne, že práce je riziková, musí 

zaměstnavatel splnit další povinnosti a to dle § §39, 40, příp. 41 zákona č. 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví [11]. 
 

3. 6 Další povinnosti zaměstnavatele  

Pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 

měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 

alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.  

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečné skladování a nakládání s chemickými 

látkami a přípravky, biologickými činiteli, zajistit mimořádná měření, zjistit příčinu 

překročení BET.  

Zaměstnavatel je povinen u každého zaměstnance vést evidenci o:  

• jménu a příjmení,  

• počtu odpracovaných směn v riziku,  

• datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a 

jejich závěrech, o zvláštních očkováních souvisejících s činností na 

pracovišti zaměstnavatele nebo imunitě k nákaze, s výjimkou údajů o 

zdravotním stavu zaměstnanců, 
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• výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních 

podmínek a naměřených hodnotách intenzit a koncentrací faktorů 

pracovních podmínek a druhu a typu biologického činitele,  

• zaměstnavatel je povinen plnit náležitosti také ve věci ukládání evidence. 

Povinnosti vztahující se na kategorizaci prací a k rizikovým pracím jsou 

závazné i pro osoby, které podnikají podle zvláštního předpisu a nejsou 

zaměstnavatelem ve smyslu zvláštního právního předpisu. 

Povinnosti vztahující se na kategorizaci prací a k rizikovým pracím jsou závazné 

i pro osoby, které podnikají podle zvláštního předpisu a nejsou zaměstnavatelem ve 

smyslu zvláštního právního předpisu.  

Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel 

[11].  
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4. TJ TESO JISTEBNÍK SPOL. s.r.o. 
 

4. 1 Charakteristika činnosti zaměstnavatele 
 
 Společnost TJ TESO Jistebník s.r.o. vznikla v roce 2005. Zabývá se výrobou 

stavebních hmot a stavebních výrobků. Vyrábí široký sortiment produktů z umělého 

kamene /TERACO/ - dlažbu, sokly, obklady, schodišťová ramena, parapetní desky, 

umyvadlové desky a další atypické výrobky. Dále poskytuje služby spojené s montáží a 

údržbou TERACO výrobků. Technologie výroby umožňuje použití výrobků jak v 

interiérech, tak i pro exteriérové části staveb. Na základě vysoké odolnosti, možnosti 

vysoké zátěže a minimálním nárokům na údržbu nacházejí výrobky firmy TJ TESO 

nejširší uplatnění v oblasti výstavby nákupních center, skladových a manipulačních 

prostor. Stále častěji se díky svému přírodnímu charakteru TERACO výrobky uplatňují 

při stavbách i rekonstrukcích rodinných a bytových domů.  

4. 2 Základní údaje o firmě 

 
Obchodní firma:      TJ  TESO Jistebník, spol. s r.o. 
 

                                Předmět činnosti:                                         Výroba  stavebních hmot a stavebních                                 
Zednictví. 

       
Sídlo organizace:      Jistebník 469,  PSČ 742 82  
   
IČO předkladatele:             27788156 
 
Telefonické spojení:        744 919 985 
                                                                        595 177 032 
 
Zajištění závodní preventivní péče:  MUDr.  Martina JANEČKOVÁ 
       praktická lékařka 
       
Internetové stránky:                                      www.tjteso-jistebnik.cz
 
E-mail:                                                           tjteso@teso-jistebnik.cz
 
Prodejní doba:                                                pracovní dny  8°° – 15°° 
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4. 3 Sídlo firmy 

Sídlo společnosti, výrobní prostory a maloobchodní prodejna se nachází v obci 

Jistebník, vzdálené cca 15 km od města Ostravy v okrese Nový Jičín. (Obr. č. 1) 

 

                Obr. č. 1: Mapa sídla společnosti  TJ Teso Jistebník  s.r.o. 

4. 4 Předmět podnikání 

Firma TJ Teso Jistebník spol. s.r.o. nabízí rozsáhlý sortiment svých výrobků a 

služby spojené s jeho montáží a údržbou. 

Dekor 

                Výrobní sortiment společnosti tvoří 12 základních dekorů pro dlažbu (Obr. č. 

2, Obr. č. 3), sokly, schody, desky a ostatní výrobky. Za dobu existence firmy však bylo 

vyvzorováno několik desítek dalších dekorů.  

           

                          Obr. č. 2:Vzor T-A 214           Obr. č. 3:Vzor T-A 105 
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Dlažba 

Teracová dlažba TJ TESO je vyráběna tzv. technologií vibrolisování jako 

dvouvrstvá, s broušeným a leštěným povrchem. Dlažba je kalibrována, tj. zabroušena do 

roviny i ze spodní strany. Nášlapná vrstva je tvořena směsí mramorových a 

dolomitových drtí, bílého nebo šedého cementu, případně různými stálobarevnými 

pigmenty. Po vybroušení a zatmelení tvoří tato vrstva odpovídající pevnosti. Teracová 

dlažba splňuje normy DIN 18500 a ČSN 723210.  

                     

         Obr. č. 4: Ukázka terasy                      Obr. č. 5: Ukázka administrativní budovy 

Schody 

        Teraco schody a ostatní liniové výrobky jsou vyráběny technologií 

vysokofrekvenčně vibrovaných jednovrstvých prefabrikátů s broušeným a leštěným 

povrchem. Výrobky jsou armovány betonářskou ocelí, nosné prvky jsou armovány 

výztuží dle statického výpočtu.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

             Obr. č. 6: Vnitřní schodiště                                    Obr. č. 7: Venkovní schodiště 

   

 - 22 - 

http://www.teso-jistebnik.cz/images/dlazba02.jpg
http://www.teso-jistebnik.cz/images/dlazba03.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 8: Schodišťové rameno                                         Obr. č. 9: Parapetní deska 

 

 

 

                                           Obr. č. 10:Umyvadlová deska 
Služby 

 

Společnost TJ TESO nabízí svým zákazníkům širokou paletu podpůrných služeb. 

Jedná se zejména o:  

• Technické poradenství: Se zaměřením na různé způsoby využití teraco 

výrobků ve stavebnictví, výroba šablon atypických výrobků.  

• Doprava výrobků: Ve spolupráci se zkušenými autodopravci. 

• Montáž výrobků: Pokládku dlažby včetně spojovacího materiálu, osazení 

schodových prvků, parapetních desek. 

• Údržba Teraco výrobků: Mechanické vyčištění plochy před chemickým 

ošetřením po provedené pokládce. Impregnace teracových výrobků speciální 

dlažební kosmetikou. Impregnované výrobky jsou odolnější proti nasákavosti 

vody a znečišťujících látek, je zvýrazněn jejich přirozený vzhled a v neposlední 

řadě se snižují nároky na údržbu těchto výrobků.  
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4. 5 Kvalita výrobků 

Kvalitu výrobků společnosti TJ TESO dokumentuje dlouhodobě úspěšný export 

na náročný německý trh a spolupráce s největšími stavebními firmami na tuzemském 

trhu. Výrobky firmy jsou ve shodě s ČSN 72 32 10 pro betonové výrobky. Kvalita 

výrobků je pravidelně kontrolována zkušebnou Technický a zkušební ústav stavební 

Praha, s. p. - pobočka Ostrava.  

Firma má Certifikáty:  

• Certifikát CZ ISO 9001:2000, 

• Certifikát EN ISO 9001:2000, 

• Certifikát TZUS dlažba, 

• Certifikát TZUS liniové výrobky, 

• Prohlášení o shodě dlažba, 

• Prohlášení o shodě liniové výrobky. 
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4. 6 Reference  
 

Firma TJ Teso Jistebník spol. s.r.o. nabízí svůj sortiment a služby nejen u nás, 

ale také v zahraničí. V tabulce č.1 jsou uvedeny stavby, na kterých se firma podílela a 

zrealizována plocha objektů. 

       

 

Tabulka č. 1: Stavby, na kterých se firma podílela a zrealizována plocha objektů. 

 

STAVBA REALIZOVANÁ PLOCHA 

BVV Brno Celkem 30.000 m2

Globus Markt - 9 objektů Celkem 130.000 m2

Kaufland ČR - 48 objektů Celkem 216.000 m2

Kaufland SR - 20 objektů Celkem 90.000 m2

Kaufland Chorvatsko - 3objekty Celkem 14.500 m2

Kaufland Polsko - 44 objektů Celkem 198.000m2

BV Gross Gaglow Celkem 18.500 m2

Globus Markt Celkem 140.000 m2

Hela Baumarkt Celkem 30.000 m2

Edeka Markt Celkem 37.700 m2

Praktiker Baumarkt Celkem 18.500 m2

OBI Baumarkt Celkem 19.400 m2

SBK Markt Celkem 9.800 m2

Hornbach Baumarkt AG-obch.síť Celkem 248.800 m2
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4. 7 Seznam profesí ve společnosti  
  

Přehled profesí u kterých byla provedena kategorizace prací. Ve firmě TJ TESO 

Jistebník s.r.o. pracuje celkem 24 zaměstnanců, z toho čtyři z nich zajišťují vedení 

firmy a administrativní práce, 20 zaměstnanců se zabývá výrobní a nevýrobní činností. 

 
Tabulka č. 2: Rozdělení zaměstnanců podle prováděných  prací – pracovní místa 
 
 

Pracovní místo Počet 
zaměstnanců Z toho žen 

Ředitel společnosti 1 - 

Asistentka ředitele                               1 1 

Vedoucí ekonomického útvaru 1 1 

Mistr výroby 1 - 

Stavební dělník 16 - 

Elektrikář 1 - 

Zámečník 2 - 

Uklízečka  1 1 
 
 
 
Ředitel společnost 
 

Jedná se o jednoho zaměstnance – muže. Hlavní činností je řízení a koordinace 

společnosti a vykonávání kontroly při realizaci služeb a výrobě produktů. Pracuje s PC 

cca 3 hodiny za směnu. 

 

Asistentka ředitele  
 

Jedná se o jednu zaměstnankyni – ženu. Pracovní náplní asistentky ředitele je 

vedení zakázek společnosti a kontakt se zákazníky. Dále objednává obchodní zboží a 

má na starosti systém řízení jakosti. Jedná se především o práci administrativního 

charakteru. K této činnosti využívá počítačovou jednotku cca 4 hodiny za směnu.  
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Vedoucí ekonomického útvaru 

 

Jedná se o jednu zaměstnankyni – ženu. Pracovní náplní zaměstnankyně je 

vedení účetnictví společnosti a zákazníků, sestavování měsíční a roční uzávěrky, 

fakturace. K této činnosti využívá počítačovou jednotku cca 4 hodiny za směnu.  

 

Mistr výroby 

 

Jedná se o jednoho zaměstnance – muže. Pracovní náplní mistra je řízení veškeré 

výroby, organizování práce podřízeným, nákup materiálu pro firmu určený ke 

zpracování a metrologie. K této činnosti využívá počítačovou jednotku cca 4 hodiny za 

směnu. Zbylou část denní  směny se mistr dohlíží na provoz a kontroluje průběh 

výroby.   

 

Stavební dělník 

 

Jedná se o šestnáct zaměstnanců – mužů. Dělníci pracují ve výrobní hale 

vybavené odsáváním, které odvádí prachové částice vzniklé při broušení a leštění. 

Denní směna začíná v 6.00 hodin ráno. Na začátku směny vykonávají všichni dělníci po 

dobu 45 minut tzv. paletování (Obr. č. 11). Při této činnosti manipulují s břemeny 

(hrubé schody) o hmotnosti cca 60 kg. Břemeno vždy zvedají dva dělníci společně a 

váha břemene se tedy rozdělí na váhu 30 kg pro každého. Dělníci pracující s ramennou 

a úhlovou bruskou. Při manipulaci s bruskami se střídají. Průměrně pracují na každé 

brusce 1,5 hodiny za směnu. Další dělníci pracují na pracovišti, kde dochází k lisování 

schodů. U lisování schodů jsou vždy dva dělníci, kteří se obden střídají, přičemž jeden 

z nich vždy připravuje materiál ve vedlejší místnosti (Obr. č. 12) a druhý lisuje. Druhý 

den se vystřídají. Leštění a broušení provádí dělníci dva. Tito dělníci obsluhují 

frézovací stroj cca 5 hodin za směnu. Jeden zaměstnanec frézuje a druhý kontroluje, 

nastavuje stroj a ukládá výrobky pomocí přísavky na dopravníkový pás. Dělníci 

používají vysokozdvižné vozíky, kolový nakladač či autojeřáb.  
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Obr. č. 11: Ukázka paletování 

 

 
 

          Obr. č. 12: Místnost pro přípravu materiálů 
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Elektrikář 

 

Jedná se o jednoho zaměstnance – muže. Hlavní pracovní činností jsou běžné 

elektrikářské práce. Provádí opravy a kontroly elektrických zařízení a odstraňuje závady 

z elektrorevizí. Elektrikář sdílí stejné pracoviště spolu se zámečníkem v zámečnické 

dílně ve výrobní hale. Pracuje s běžným ručním nářadím.  

 

Zámečník 

 

Jedná se o dva zaměstnance – muže. Zámečník provádí běžnou údržbu objektu a 

vyrábí formy. Pracuje s běžným ručním nářadím. Zámečníci sdílí stejné pracoviště 

spolu s výše uvedeným elektrikářem v zámečnické dílně ve výrobní hale.  

 

 

Uklízečka 

 

Jedná se o jednu zaměstnankyni – ženu. Provádí úklid celé budovy, šaten a 

sociálního zařízení. Zaměstnankyně pracuje s běžnými čistícími přípravky. (saponáty, 

desinfekční prostředky). Při úklidu zaměstnankyně manipuluje s úklidovým vozíkem 

Obr. č. 13.  Expozice chemickými přípravky na ohrožení zdraví je zanedbatelné. 

 

 

 

 
 

                                     Obr. č. 13: Úklidový vozík 
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5.  POSTUP PROVEDENÍ KATEGORIZACE PRACÍ 
 

Znázorněné schéma postupu (Obr. č. 14) slouží pro ujasnění a zpřehlednění 

provedené kategorizace prací. Tento postup provádění kategorizace prací může po 

následné modifikaci sloužit také pro jiné firmy. 

 

 

 

Posuzovaná firma 

Příslušná legislativa 

Zjišťování jednotlivých 
rizikových faktorů 

Měření zátěže jednotlivých 
rizikových faktorů 

Srovnání s požadavky dané 
legislativy 

Návrh na zařazení činností 
do jednotlivých kategorií 

Navrhnout technická, 
organizační,náhradní 

opatření. 

Odeslání hygienické stanici

 

 

Obr. č. 14: Postup pracovního postupu pří kategorizací prací 
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5. 1  Rizikové faktory a zařazení do kategorií 
 

Na základě souhrnného hodnocení úrovně zátěže, výskytu a rizikovosti  faktorů, 

které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jeho ochrany a kvality 

pracovních podmínek, bylo provedeno celkové zhodnocení a zařazení do jednotlivých 

kategorií. 

  

5. 1. 1  Rizikové faktory  
 
Faktory rozhodující ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek 
 

• prach 

• chemické látky 

• hluk 

• vibrace 

• neionizující záření  a elektromagnetické pole 

• ionizující záření 

• pracovní poloha 

• fyzická zátěž 

• zátěž chladem 

• zátěž teplem 

• psychická zátěž 

• zraková zátěž 

• práce s biologickými činiteli 

• práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

 
 

Získaný přehled rizikových faktorů nám poslouží k jejich rozdělení do dvou 

skupin. První skupina bude obsahovat rizikové faktory, jejichž zátěž na člověka budeme 

muset vyvodit z naměřených hodnot. Druhá skupina bude obsahovat ty rizikové faktory, 

jejichž zátěž určíme pomocí legislativy. 
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5. 1. 2  Zařazení zaměstnanců do jednotlivých kategorií 
 

Ve výrobní hale, kde pracuje celkem 16 zaměstnanců, je zaveden jednosměnný  

pracovní provoz (37,5  hod. týdně). V průběhu denní směny je 30 minutová přestávka.   

 

Doba expozice jednotlivých dílčích úkonů, které jsou v rámci práce prováděny, 

jsou součástí protokolů, které jsou v přílohách. 

 

Měření zátěže jednotlivých rizikových faktorů  

 

Podle získaných informací máme rizikové faktory, které musíme vyhodnotit. V 

našem případě muselo být prováděno měření pro celosměnovou zátěž u rizik hluku a 

vibrací. Měření  zátěže bylo provedeno Zkušební laboratoří akreditovanou NAO ČR, 

OKD, DPB, a.s, Zkušebna hluk a vibrace, Paskov dne 15. 2. 2008. 

 

Návrh na ochranná opatření  

 

Součástí návrhu na zařazení prací do kategorií jsou určené osobní ochranné 

prostředky a ochranná opatření proti daným rizikovým faktorům. Musíme volit takové 

osobní ochranné prostředky a ochranná opatření, které nám sníží zátěž na co nejmenší 

úroveň.  

 

Návrh na zařazení činností do kategorií 

 

Jako další krok jsme, podle legislativou určených požadavků, vytvořili návrh na 

zařazení činností do kategorií. Návrh na zařazení činností do kategorií je zpracován do 

firemního formuláře, který je připraven záměrně a to z důvodu přehlednosti. Pomocí 

získaných hodnot a informací jsme zařadili všechna rizika do daných kategorií. Návrhy 

kategorizace prací je nutno předložit v zákonné lhůtě místně příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví (hygienikovi) podle místa provozovny například ve formě 

tabulky doplněné komentářem o stanovení míry rizika a o navrhovaných preventivních 

opatřeních k minimalizaci rizika uvedených faktorů u prací, zařazených do kategorie 2, 

3. a 4. 
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5. 2  Zhodnocení rizikových faktorů u jednotlivých profesí a jejich   

zařazení do příslušné  kategorie 

5. 2. 1 Ředitel společnosti 
 
Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. Základní pracovní 

poloha vsedě s možností střídání pracovní polohy vstoje.  

Zařazen do kategorie 1. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 3. 

         (viz. Příloha č.1) 

 
 

5. 2. 2 Asistentka ředitele 
 

Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. Základní pracovní 

poloha vsedě s možností střídání pracovní polohy vstoje.  

Tato zaměstnankyně je zařazena do kategorie 1. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 4. 

         (viz. Příloha č.1) 

 

5. 2. 3 Vedoucí ekonomického útvaru 
 

Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. Základní pracovní 

poloha vsedě s možností střídání pracovní polohy vstoje. 

Tato zaměstnankyně je zařazena do kategorie 1. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 5. 

         (viz. Příloha č.1) 
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5. 2. 4 Mistr výroby 
 

Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. Základní pracovní 

poloha vsedě s možností střídání pracovní polohy vstoje. Při průchodu pracovištěm je 

mistr vystaven minimálním expozičním limitům hluku, které nemají vliv na jeho zdraví.  

Tento zaměstnanec je zařazen  do kategorie 1. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 6. 

         (viz. Příloha č.1) 

 

 5. 2. 5 Stavební dělník 
 

Rizikové faktory 

Šetřením byly zjištěny následující rizikové faktory, které můžou ohrozit zdraví 

člověka vykonávajícího tuto profesi. 

 

Posuzované  rizikové faktory: 
 

• Hluk 

• Vibrace 

• Fyzická zátěž 

• Pracovní poloha 

 
 
Rizikový faktor – Hluk 
 
 

Hlukem se rozumí každý nepříjemný zvuk nadměrné hlasitosti, který vyvolává 

nežádoucí nebo rušivý vjem a má škodlivý účinek na člověka [11]. 

 
První měření bylo provedeno u pracovníka při obsluze leštičky a broušení schodů 

z TERACA. V průběhu měření pracovník leštil a brousil schody z TERACA. Pro leštění 

byla použita leštička BEYER § LIESMAN GL 20S. Pro broušení byla použita 

pneumatická úhlová bruska PWG-100. Dělníci jsou exponováni hlukem 6 hodin za 

směnu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LAeq = 85 [dB]. 
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Naměřená hodnota: LAeq = 88,6 [dB]. Směnová hladina expozice hluku je prokazatelně 

větší než nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina. 

Měření hlukové zátěže bylo provedeno OKD, DPB, a.s, Zkušebna hluk  

a vibrace, Paskov dne 15. 2. 2008, protokol o zkoušce č.  H59/08. (viz. Příloha č.2) 

 

Další měření bylo provedeno u pracovníka, který manipuloval s deskami 

z TERACA a obsluhoval frézovací stroj Schauer § Haeberle SW 892-1 při obrábění 

desek frézováním. Deska – TERACO, 1090x300x45. Dělníci  jsou exponováni hlukem 

5 hodin za směnu. 

 Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LAeq = 85 [dB]. 

Směnová hladina expozice hluku je větší než nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina. 

Naměřená hodnota: LAeq = 85,4 [dB]. Překročení limitní hodnoty není  vzhledem 

k nejistotě měření prokazatelné.  

Měření hlukové zátěže bylo provedeno OKD, DPB, a.s, Zkušebna hluk  

a vibrace, Paskov dne 15. 2. 2008, protokol o zkoušce č.  H60/08. (viz. Příloha č.3) 

 

Poslední měření bylo provedeno u pracovníka při lisování schodů pomocí 

hydraulického lisu s vibrátorem. V průběhu měření pracovník prováděl lisování schodů 

(LS profil) z TERACA na hydraulickém lisu s vibrátorem Schindler typ VF260. Dělníci  

jsou exponováni hlukem 7 hodin za směnu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A: LAeq = 85 [dB]. Směnová hladina expozice hluku je větší než 

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina. Naměřená hodnota: LAeq = 92,3 [dB].  

Měření  hlukové zátěže bylo provedeno OKD, DPB, a.s, Zkušebna hluk  

a vibrace, Paskov dne 15. 2. 2008, protokol o zkoušce č.  H61/08. (viz. Příloha č.4) 

 
 

 

Návrhy na opatření 

 

• technická opatření –vzhledem k charakteru výroby nelze stanovit 

• technologická opatření – vzhledem k dosavadním poznatkům vědy a techniky 

není jiná technologie možná 

• organizační opatření – úprava délky expozice, přesun směn, přestávky 

• náhradní opatření – odpovídající OOPP. Chrániče sluchu (Obr. č.15, Obr.č.16) 
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• a vyžadovat a kontrolovat jejich používání při pracovní činnosti v prostorách, 

kde jsou exponováni hlukové zátěži. 

 

 

             
 

Obr. č. 15: Ušní zátky EAR Hear Guard               Obr. č. 16: Mušlové chrániče  

                                                                                                 EAR Model 1000 

 

 

 

 

Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru hluku zařazení do 3. kategorie. 
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Rizikový faktor – Vibrace 
 
 

Vibrace je mechanické kmitání a chvění pevných částí prostředí. Hygienické 

hodnocení je závislé na způsobu přenosu, směru působení a velikosti vibrací [11]. 

 
Při broušení schodů používají zaměstnanci leštičku BEYER § LIESSMAN a na 

tvrdší materiály ruční brusku s leštícím kotoučem. Celková doba broušení je až 6 hodin.  

Při obsluze strojního zařízení – leštičky dochází k vibraci na obě ruce.  

Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 3 hodiny za směnu je: 

Lavwp(180 min ) = 127,3 [dB]. 

 Naměřená  hladina zrychlení vibrací přenášených na ruce je: La,hv= 134,5 [dB]. 

Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina vibrací je prokazatelně překročena. 

 

Měření provedeno dne 15. 2. 2008 OKD, DPB, a.s, Zkušebna hluk a vibrace, 

Paskov,  protokol o zkoušce č. V 28/08. (viz. Příloha č.5) 

 

Měřené byly také vibrace na pneumatické úhlové brusce PWG-100. Hodnoty byly 

měřeny na hlavní a pomocné rukojeti. 

 

Hlavní rukojeť: Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 3 

hodiny za směnu je: Lavwp(180 min ) = 127,3 [dB]. Naměřená  hladina zrychlení vibrací, 

přenášených na ruce je: La,hv= 131,9 [dB]. Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina 

vibrací je prokazatelně překročena. 

 

Měření provedeno dne 15. 2. 2008 OKD, DPB, a.s, Zkušebna hluk a vibrace, 

Paskov, protokol o zkoušce č. V 29/08. (viz. Příloha č.6) 

 

Pomocná rukojeť: Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 3 

hodiny za směnu je: Lavwp(180 min ) = 127,3 [dB]. Naměřená  hladina zrychlení vibrací, 

přenášených na ruce je: La,hv= 134,9 [dB]. Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina 

vibrací je prokazatelně překročena. 

 

Měření provedeno dne 15. 2. 2008 OKD, DPB, a.s, Zkušebna hluk a vibrace,  

Paskov, protokol o zkoušce č. V 30/08. (viz. Příloha č.7) 
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Návrhy na opatření 

 

• Technická opatření – úprava zařízení a nářadí, které způsobují přenosy na lidský 

organismus – rukojeti, snižování přenosu vibrací, pravidelné kontroly a údržby.  

• Organizační opatření – zkracování expozice, zajistit pro zaměstnance klidové 

přestávky po dvou hodinách práce v délce 10 minut., střídání zaměstnanců, 

preventivní lékařská péče. 

• Komplexní řešení problematiky působení vibrací dle charakteru výskytu, 

především v případech kdy nelze řešit situaci technickými opatřeními. 

• Poskytovat zaměstnancům ochranné OOPP (antivibrační rukavice Obr. č. 17), 

vyžadovat a kontrolovat jejich používání při pracovní činnosti v prostorách, kde 

jsou  vystaveni působení vibrací. 

 

 
                               Obr. č. 17: Antivibrační rukavice 

 

 

 

Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru vibracím zařazení do 3. kategorie. 
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 Rizikový faktor – Fyzická zátěž 

 

 Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při fyzické práci 

dynamické, vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 

50 % svalové hmoty [ 7 ]. 

   

          Jedná se o zaměstnance výrobní haly (výrobní dělníky) obsluhující strojní 

zařízení výrobní linky, manipulující ručně s břemeny nebo materiálem do 30 kg. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen nepřekračuje 10 000 kg za pracovní dobu. 

Dále provádí práce pomocí ručního nářadí (špachtle, kladívko, šroubovák) a odvoz 

hotových výrobků na ručním manipulačním vozíku.  

Dále se jedná o zaměstnance údržby, kteří ručně manipulují s břemeny nebo 

materiálem do 30 kg, používající  el. ruční nářadí (el. vrtačka, úhlová bruska Obr. č. 18, 

svařování, ramenná bruska, práce na soustruhu, obsluha okružní pily) v průběhu 

osmihodinové pracovní doby, a to podle prováděných  pracovních činností. 

Zaměstnanci kombinuji práci s úhlovou a ramennou bruskou. Elektrické ruční nářadí je 

používáno zaměstnanci krátkodobě a je prokládáno jinou pracovní  činností. U každého 

strojního zařízení, kde je nutná manipulace s těžkými břemeny, je instalován tzv. 

jeřábek (pomocné rameno o nosnosti 250 kg). 

 

 

 

 
                          

                                   Obr. č. 18: Úhlová bruska 

                            

 

 

 - 39 - 



Návrhy na opatření 

 
• Seznámit zaměstnance před zahájením práce – ruční manipulace, s přesnými 

údaji  hmotnosti břemene nebo materiálu, o správném uchopení a  jeho  

přenesení. 

 

• Vytvářet příznivé pracovní podmínky pro zaměstnance,  nahrazovat ruční 

manipulaci s břemeny technickými prostředky. 

 

• Organizovat práci tak, aby nedocházelo k přetěžování v oblasti horních končetin 

a nedocházelo tak k jejich dlouhodobému nadměrnému jednostrannému  

zatížení.  

 

Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru fyzické zátěže zařazení do 2. kategorie. 

 

Rizikový faktor – Pracovní poloha 

 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané 

zaměstnancem na stejném pracovním místě, nebo provádí-li zaměstnanec opakující se 

úkony, při níž si nemůže volit pracovní polohu sám, ale jeho pracovní poloha je přímo 

závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a prostorovém uspořádání 

pracoviště [ 7 ]. 

 

Jedná se o zaměstnance výrobní haly – výrobní dělníky obsluhující strojní zařízení 

výrobní linky. Základní pracovní poloha vstoje s možností střídání pracovní polohy 

vsedě s pochůzkovou činností a výskytem podmíněně přijatelných a nepřijatelných 

pracovních poloh (předklon trupu 40 – 60°, předklon hlavy 25 – 40 °, podřep, poklek). 

Celková doba podmíněně přijatelných pracovních poloh nepřesáhne za směnu 160 

minut. Celková doba nepřijatelných pracovních poloh nepřekračuje 30 minut za 
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osmihodinovou směnu a celková doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných 

pracovních polohách nepřekračuje polovinu osmihodinové směny.   

 

Návrhy na opatření 

 
• Organizovat práci tak, aby  zaměstnanci nevykonávali činnosti dlouhodobě 

jednotvárně a jednostranně zatěžující organismus. 

 
Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru pracovní  polohy  zařazení do 2. kategorie. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 7. 

         (viz. Příloha č.1) 

 

 

5. 2. 6 Elektrikář 
 
Rizikové faktory 

Šetřením byly zjištěny následující rizikové faktory, které můžou ohrozit zdraví 

člověka vykonávajícího tuto profesi. 

 

Posuzované  rizikové faktory: 
 

• Fyzická zátěž 

• Pracovní poloha 

 

Rizikový faktor – Fyzická zátěž 

 

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při fyzické práci dynamické, 

vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % 

svalové hmoty [ 7 ]. 
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Ruční manipulace s břemeny, nebo materiálem prováděna – muži do 30 kg. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen nepřekračuje 10 000 kg za pracovní dobu.   

U každého strojního zařízení, kde je nutná manipulace s těžkými břemeny, je 

instalován tzv. jeřábek (pomocné rameno o nosnosti 250 Kg). 

 

Návrhy na opatření 

 
• Seznámit zaměstnance před zahájením práce – ruční manipulace, s přesnými 

údaji o hmotnosti břemene nebo materiálu, o správném uchopení a  jeho  

přenesení. 

 

• Vytvářet příznivé pracovní podmínky pro zaměstnance, nahrazovat ruční 

manipulaci s břemeny technickými prostředky. 

 

• Organizovat práci tak, aby nedocházelo k přetěžování v oblasti horních končetin 

a nedocházelo tak k jejich dlouhodobému nadměrnému jednostrannému  

zatížení.  

 

 

Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru fyzické zátěže zařazení do 2. kategorie. 

 

Rizikový faktor – Pracovní poloha 

 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané 

zaměstnancem na stejném pracovním místě, nebo provádí-li zaměstnanec opakující se 

úkony, při níž si nemůže volit pracovní polohu sám, ale jeho pracovní poloha je přímo 

závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a prostorovém uspořádání 

pracoviště [ 7 ]. 
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Základní pracovní poloha vstoje s možností střídání pracovní polohy vsedě 

s pochůzkovou činností a výskytem podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních 

poloh (předklon trupu 40 – 60°, předklon hlavy 25 – 40 °, podřep, poklek). Celková 

doba podmíněně přijatelných pracovních poloh nepřesáhne za směnu 160 minut. 

Celková doba nepřijatelných pracovních poloh nepřekračuje 30 minut za 

osmihodinovou směnu a celková doba práce v podmíněn přijatelných a nepřijatelných 

pracovních polohách nepřekračuje polovinu osmihodinové směny.  

 

 

Návrhy na opatření 

 
• Organizovat práci tak, aby  zaměstnanci nevykonávali činnosti dlouhodobě 

jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. 

 

Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru pracovní  polohy  zařazení do 2. kategorie. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 8. 

         (viz. Příloha č.1) 

 

5. 2. 7 Zámečník 

 
Rizikové faktory 

Šetřením byly zjištěny následující rizikové faktory, které můžou ohrozit zdraví 

člověka vykonávajícího tuto profesi. 

 

Posuzované  rizikové faktory: 
 

• Fyzická zátěž 

• Pracovní poloha 
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Rizikový faktor – Fyzická zátěž 

 

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při fyzické práci dynamické, 

vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % 

svalové hmoty [ 7 ]. 

 

Ruční manipulace s břemeny, nebo materiálem prováděna – muži  do 30 kg. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen nepřekračuje 10 000 kg za pracovní dobu.   

U každého strojního zařízení, kde je nutná manipulace s těžkými břemeny, je 

instalován tzv. jeřábek (pomocné rameno o nosnosti 250 Kg). 

 

Návrhy na opatření 

 

• Seznámit zaměstnance před zahájením práce – ruční manipulace, s přesnými 

údaji o hmotnosti břemene nebo materiálu, o správném uchopení a jeho  

přenesení. 

 

• Vytvářet příznivé pracovní podmínky pro zaměstnance,  nahrazovat ruční 

manipulaci s břemeny technickými prostředky. 

 

• Organizovat práci tak, aby nedocházelo k přetěžování v oblasti horních končetin 

a nedocházelo tak k jejich dlouhodobému nadměrnému jednostrannému  

zatížení.  

 

Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru fyzické zátěže zařazení do 2. kategorie. 
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Rizikový faktor – Pracovní poloha 

 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané 

zaměstnancem na stejném pracovním místě, nebo provádí-li zaměstnanec opakující se 

úkony, při níž si nemůže volit pracovní polohu sám, ale jeho pracovní poloha je přímo 

závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a prostorovém uspořádání 

pracoviště [ 7 ]. 

 

Základní pracovní poloha vstoje se střídáním polohy vsedě s pochůzkovou 

činností a výskytem podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh 

(předklon trupu 40 – 60°, předklon hlavy 25 – 40 °, podřep, poklek). Celková doba 

podmíněně přijatelných pracovních poloh nepřesáhne za směnu 160 minut. Celková 

doba nepřijatelných pracovních poloh nepřekračuje 30 minut za osmihodinovou směnu 

a celková doba práce v podmíněn přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách 

nepřekračuje polovinu osmihodinové směny. 

 

 Návrhy na opatření 

 
• Organizovat práci tak, aby  zaměstnanci nevykonávali činnosti dlouhodobě 

jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. 

 
Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům 

rizikového faktoru pracovní  polohy  zařazení do 2. kategorie. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 9. 

         (viz. Příloha č.1) 
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5. 2. 8 Uklízečka 
 
Rizikové faktory 

Šetřením byly zjištěny následující rizikové faktory, které můžou ohrozit zdraví 

člověka vykonávajícího tuto profesi. 

 

Posuzované  rizikové faktory: 
 

• Pracovní poloha 

 
Rizikový faktor – Pracovní poloha 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané 

zaměstnancem na stejném pracovním místě, nebo provádí-li zaměstnanec opakující se 

úkony, při níž si nemůže volit pracovní polohu sám, ale jeho pracovní poloha je přímo 

závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a prostorovém uspořádání 

pracoviště [ 7 ]. 

 

Základní pracovní poloha vstoje s výskytem podmíněně přijatelných pracovních 

poloh (předklon trupu 20 – 60°, podřep, poklek), které nepřekračují celkově za směnu 

160 minut.   

 

Návrhy na opatření 

 
• Organizovat práci tak, aby zaměstnanci nevykonávali činnosti dlouhodobě 

jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. 

 
 

Návrh na zařazení prací do kategorií  

 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, je zaměstnankyně vystavena 

vlivům rizikového faktoru pracovní  polohy a je zařazena do 2. kategorie. 

 

Přehled navrhovaných kategorií pro jednotlivé rizikové faktory je v Tabulce č. 10. 

         (viz. Příloha č.1) 
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Tabulka č. 11: Výsledný přehled rizikových faktorů a jejich zařazení do příslušné 

kategorie  

 

          
Pracovní  Celkový počet  Faktor Kategorie    Muž / 

Žena 
místo zaměstnanců       

Hluk 3 
Vibrace 3 
Fyzická 
zátěž 2 

Stavební 
dělník 16 

Pracovní 
poloha 2 

16/0 

Fyzická 
zátěž 2 

   Elektrikář 1 Pracovní 
poloha 2 

1/0 

Fyzická 
zátěž 2 

  Zámečník 2 Pracovní 
poloha 2 

2/0 

   Uklízečka 1 Pracovní 
poloha 2 0/1 

 

Pracovní činnosti, které nejsou uvedeny v této tabulce jsou zařazeny do kategorie 1. 
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6. ZÁVĚR 
  

Společnost TJ Teso Jistebník s.r.o.- Vyrábí široký sortiment výrobků z umělého 

kamene /TERACO/. Dále poskytuje služby spojené s montáží a údržbou TERACO 

výrobků. 

 Nabízí své výrobky a služby jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu, což 

svědčí o vysoké kvalitě nabízeného sortimentu a služeb. 

Výskyt rizikových faktorů v každé společnosti je určen druhem výrobní činnosti. 

Velikost a míru zatížení rizikových faktorů na zaměstnance ovlivňuje z velké části  

každá společnost sama a to návrhem ochranných opatření. 

 Tato bakalářská práce shrnuje legislativní požadavky pro kategorizaci prací, 

kterou se musí zpracovatel řídit, včetně zákonných povinností zaměstnavatele pro 

provádění kategorizace prací. 
Prvním krokem pro kategorizaci prací bylo zjištění informací o rizikových 

faktorech, které se ve společnosti TJ Teso Jistebník s.r.o. vyskytují. Tyto informace 

jsem zjistila pomocí místního šetření, které jsem ve společnosti provedla. Tato zjištění 

jsou od zaměstnanců, na které rizikové faktory přímo působí. Zaměstnanci vystaveni 

působením rizikových faktorů (hluk, vibrace, fyzická zátěž, pracovní poloha) se mohou 

vyjádřit k tomu, co by se mělo zlepšit. Tento postup získávání informací je velmi 

účelný. Zpracovatel se dostane do přímého kontaktu s lidmi, kteří jsou vystaveni 

působení výše zmíněných rizikových faktorů. 

Druhým krokem, který jsem si kladla za cíl, bylo vyhodnotit zátěž u vybraných 

rizikových faktorů, v našem případě to byl hluk a vibrace.  

Třetím krokem bylo zařazení rizikových faktorů u jednotlivých profesí do 

daných kategorií. Pro přehlednost je v závěru práce vypracována tabulka (Tabulka č. 

11) s jednotlivými profesemi a k ním přiřazena příslušná kategorie, do které profese 

spadá. Profese, které nejsou v tabulce uvedené, zařazujeme do 1. kategorie. Do 2. 

kategorie byly zařazena ta rizika, u nichž je nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečný, 

nejsou překračovány hygienické limity a splňují kritéria pro zařazení do této kategorie. 

Do 3. kategorie byly začleněny ty faktory, které překračují hygienické limity a nebo 

splňují podmínky pro zařazení do této kategorie. U kategorií, které překračují 

hygienické limity a mají vliv na zdraví zaměstnanců je nutné zjistit zdroj zatížení, 

velikost zatížení, vliv zatížení na člověka a eliminovat toto zatížení návrhem opatření, 
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které by snížilo zátěž na co nejnižší možnou míru. 

Posuzovala jsem výhradně jen ty rizikové faktory, které mají ze zdravotního 

hlediska vliv na kvalitu pracovního prostředí. Návrh na zařazení prací do kategorií, 

který jsem zpracovala v této bakalářské práci bude součástí dokumentace společnosti  

TJ Teso Jistebník s.r.o. Při jakýchkoliv změnách ve společnosti bude sloužit tato 

dokumentace,  jako možný podklad pro nové zdokumentování kategorizace prací. 
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vibrace,  Paskov, protokol o zkoušce č. V 30/08.  
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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK 
 

P- prach 

CH- chemické látky 

H- hluk 

V- vibrace 

NZ- neionizující záření  a elektromagnetické pole 

IZ- ionizující záření 

PP- pracovní poloha 

FZ- fyzická zátěž 

ZCH- zátěž chladem 

ZT- zátěž teplem 

PZ- psychická zátěž 

ZZ- zraková zátěž 

PB- práce s biologickými činiteli 

ZTV- práce ve zvýšeném tlaku vzduch 

VK- výsledná kateorie 

PEL- přípustný expoziční limit 

BET- biologický expoziční test 

OOPP- osobní ochranné pracovní prostředky 

ČSN- Česká státní norma 

EN- Evropská norma 

MZ- Ministerstvo zdravotnictví 

DIN- Deutsches Institut fur Normung 

          Německý normalizační institut 

ISO- International Standardizing Organization 

         Mezinárodní organizace pro normalizaci 

TZUS- Technický a zkušební ústav stavební Praha 

NAO- National Authorizing Office 

           Národní akreditační orgán 

OKD, DPB- Ostravsko- karvinské doly 

CZ- Czech Republic 

        Česká Republika 
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ČR- Česká Republika 

 

PC- Personal Compotur 

       Počítač 

cca- zhruba 

tzv.- takzvanou 

tj.- to jest 

s.p.- s pobočkou 

a.s.- Akciová společnost 

s.r.o.- Společnost s ručením omezeným 

viz.- lze vidět 

 

SEZNAM TABULEK 
 

Tabulka č. 1: Stavby, na kterých se firma podílela a zrealizována plocha objektů. 

Tabulka č. 2: Rozdělení zaměstnanců podle prováděných  prací – pracovní místa 

Tabulka č.11: Výsledný přehled rizikových faktorů a jejich zařazení do příslušné 

kategorie 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

0brázek č. 1: Mapa sídla společnosti TJ Teso Jistebník s.r.o. 

0brázek č. 2: Vzor T-A 214 

0brázek č. 3: Vzor T-A 105 

0brázek č. 4: Ukázka terasy               

0brázek č. 5: Ukázka administrativní budovy 

0brázek č. 6: Vnitřní schodiště   

0brázek č. 7: Venkovní schodiště 

0brázek č. 8: Schodišťové rameno                                        

0brázek č. 9: Parapetní deska 

0brázek č. 10: Umyvadlová deska 

0brázek č. 11: Ukázka paletování 

0brázek č. 12: Místnost pro přípravu materiálů 
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0brázek č. 13: Úklidový vozík 

0brázek č. 14: Postup pracovního postupu pří kategorizací prací 

0brázek č. 15: Ušní zátky                         

0brázek č. 16: Mušlové chrániče 

0brázek č. 17: Antivibrační rukavice 

0brázek č. 18: Úhlová bruska 
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Příloha č. 1 

Tabulka č. 3: Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi ředitel společnosti 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Tabulka č. 4: Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi asistentka ředitele 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Tabulka č. 5:Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi vedoucí   

ekonomického útvaru 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Tabulka č. 6: Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi mistr výroby 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Tabulka č. 7: Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi stavební dělník 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 
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Tabulka č. 8: Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi elektrikář 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
 

 

Tabulka č. 9: Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi zámečník 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
 

 

Tabulka č. 10: Výsledný přehled navrhovaných kategorií pro profesi uklízečka 

 

Rizikové faktory   

P CH H V NZ IZ PP FZ ZH ZT PZ ZZ BZ ZTV  VK 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
 

Použité zkratky jsou uvedeny v seznamu zkratek. 
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