
HLÁŠENÍ O PRVNÍM POUŽITÍ BIOLOGICKÝCH ČINITELŮ SKUPIN 2 AŽ 4 

 
Zaměstnavatel je povinen dle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví, že na jeho pracovišti budou poprvé používány biologické činitelé skupin 2 až 4, upravené přílohou č. 7 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Náležitosti hlášení dle § 6 vyhlášky č. 432/2003 Sb., 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: 

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo (PO); jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma 

a místo podnikání (FOP), 

b) jméno a kvalifikaci osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, 

c) počet exponovaných osob, 

d) druhy biologických činitelů, 

e) popis činností, při nichž jsou nebo mohou být osoby exponovány biologickým činitelům skupin           

2 až 4, a hodnocení míry rizika spojeného s jejich vykonáváním, 

f) havarijní plán, obsahující opatření k ochraně pracovníků před expozicí biologickým činitelům 

skupin 3 a 4, která může vzniknout v důsledku selhání ochranných opatření, 

g) popis uskutečněných a plánovaných ochranných opatření, zejména údaje o: 

 úpravách pracovních procesů a o technických opatřeních sloužících k vyloučení nebo omezení úniku 

biologických činitelů skupin 2 až 4 při práci a při jejich přepravě do pracovního prostředí, 

 rozsahu úprav pracovních a pomocných prostor a o jejich prostorových dispozicích, 

 hygienických opatřeních, jejichž účelem je zamezení nebo omezení možného úniku biologického činitele         

z pracoviště, 

 postupech používaných při odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného 

původu, o vybavení pracoviště šatnami, umývárnami, sprchami, záchody a denními místnostmi pro osoby, 

 vybavení osob osobními ochrannými pracovními prostředky včetně ochranného pracovního oblečení, jejich 

kontroly před použitím, čištění a desinfekci po použití, jejich ukládání, zajištění oprav a údržby, způsobech 

likvidace prostředků pro jedno použití, 

 zajištění první pomoci a desinfekce kůže, sliznic, desinfekce povrchů a dekontaminace, 

 rozsahu a způsobech uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, 

kde je nebezpečí expozice biologickým činitelům, 

 testech používaných ke zjišťování přítomnosti biologických činitelů skupin 2 až 4, mimo určená pracovní 

místa nebo uzavřená zařízení, pokud je používání takových testů při daném zacházení s biologickými 

činiteli účelné a technicky možné, 

 zajištění specifické odolnosti osob například očkováním, antibiotiky, antivirotiky a chemoterapeutiky, 

 výsledcích projednaných opatření k předcházení a omezení rizik s příslušným orgánem ochrany veřejného 

zdraví. 

h) identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném v rozhodnutí 

o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) výčet a popis prostředků umožňujících shromažďování, ukládání a likvidaci odpadů obsahujících 

biologické činitele skupin 2 až 4 a způsoby jejich dekontaminace a dezinfekce. 

 



Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a jeho označení, 

bližší požadavky na pracovní postupy a informace k ochraně zdraví dle § 38 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření 

k ochraně jeho zdraví zahrnovat: 

 zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu          

v osobních ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště, 

 zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, 

 poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, 

 ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění 

a dezinfekci, pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních ochranných 

pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším použitím, 

 vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo 

živočišného původu, 

 odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které mohou být kontaminovány biologickým 

činitelem; před dekontaminací, vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky ukládají 

odděleně od civilního oděvu, 

 vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým 

činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4, 

 očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je 

nebo může být při práci exponován, 

 informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem. 

Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být 

expozice zaměstnance zamezena technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, musí být 

riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle výše 

uvedených opatření uplatňuje: 

 udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, 

 úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci 

úniku biologického činitele do pracovního prostředí, 

 používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance 

biologickému činiteli, 

 dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku 

biologického činitele z pracoviště, 

 označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté, značkou pro biologické riziko, 

 provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je 

to nezbytné a technicky možné, 

 zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného 

a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru, 

 úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště. 

Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené  podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

do kategorie třetí nebo čtvrté, se zřizuje kontrolované pásmo. 

 


