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Všeobecná ustanovení
Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 180/2015 Sb.,
o zakázaných pracích a pracovištích, vyhlášky č. 432/2003 Sb., podmínky pro zařazování prací do kategorií, nařízení
vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění
pozdějších předpisů přijímáme tuto směrnici pro vykonávání odborných praxí, cvičení a stáží v nemocničních, klinických
a výzkumných zařízeních v rámci výuky.
Pro výkon praxe v zařízeních poskytovatelů zdravotnických služeb jsou na studentky přiměřeně aplikovány zákazy
a omezení platná pro zaměstnankyně.

I.
Obecné podmínky
1) Studentky je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Je zakázáno zaměstnávat těhotnou
studentku, studentku, která kojí, a studentku-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které
nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.
2) Studentky jsou povinny oznamovat ročníkovému odbornému asistentovi skutečnosti rozhodné pro posouzení,
na jakou práci a pracoviště nesmějí být zařazeny. Těmito skutečnostmi se rozumí zejména těhotenství, kojení
a datum porodu dítěte.
3) Vedoucí praxe, výuky či pracoviště jsou povinni:
a) organizovat práce na odděleních tak, aby byly dodrženy zákazy prací uvedené v této směrnici,
b) seznámit v rámci školení o BOZP na pracovišti studenty s touto směrnicí v jejím přiměřeném rozsahu.
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II.
Práce a pracoviště zakázané těhotným studentkám
Těhotným studentkám jsou zakázány práce a pracoviště, při kterých jsou vystaveny škodlivým vlivům v takové míře,
že mohou ohrozit zdárný průběh těhotenství nebo narušit vývoj plodu a ohrozit zdraví studentky v těhotenství a při
porodu. Těmito pracemi a činnostmi se rozumí zejména:
1) Rizikové práce (práce, na něž bylo vydáno rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví):
a) práce s biologickými činiteli (práce kategorie 3) s výjimkou prací spojených s expozicí viru zarděnek, jinému
biologickému činiteli skupin 2 až 4 zařazené jako rizikové nebo původci toxoplasmosy, pokud lze u těhotné
studentky prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu
b) práce s cytostatiky (práce kategorie 2R a 3),
c) práce s fyzickou zátěží (práce kategorie 3).
2) Práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci (méně než 30 minut
za směnu) překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci (více než 30 minut za směnu) 5 kg.
3) Práce vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg.
4) Manipulace s pacientem na lůžku (zejména polohování a úprava polohy pacienta v rámci rehabilitačního
ošetřovatelství, úprava lůžka s pacientem, posazování a nácvik sedu, postavování a nácvik stoje, přesouvání
pacienta z lůžka na lehátko, do křesla).
5) Převážení pacienta na vozíku, lehátku, lůžku, kdy je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než
160 N.
6) Převážení materiálu na vozíku, kdy je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N.
7) Práce spojené s tlakem na břicho (např. řízení motorových vozidel).
8) Práce trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, bez možnosti střídání pracovní polohy.
9) Práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami
označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické
směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie:
a) způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami
R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami
R 20, R 21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R 25 anebo s větami H300, H301,
H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
b) klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen
kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
c) klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných
buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
d) toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1,2 nebo 3 s větami R 61 nebo R 63 anebo
kategorie 1 A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
e) senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami
H334 nebo H317.
10) Příprava a aplikace cytostatik, ošetřování pacientů léčených cytostatiky.
11) Práce spojené s expozicí viru zarděnek nebo původci toxoplasmosy, pokud nelze u těhotné studentky prokázat
imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu.
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12) Práce v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky práce nezajišťují pro plod
stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva (zejména skiaskopie, angiografie,
přidržování pacientů při skiagrafii, ošetřování pacientů s aplikovanými zářiči, příprava a aplikace radioizotopů).
13) Pracoviště, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření stanovené pro obyvatelstvo
právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření.
14) Práce ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel).
15) Ošetřování pacientů uzavřených psychiatrických odděleních.
16) Další práce, u kterých podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo
směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.

III.
Práce a pracoviště zakázané kojícím studentkám

1) Práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami
označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické
směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie:
a) způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23,
R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20,
R 21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R 25 anebo s větami H300, H301, H310,
H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
b) klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen
kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
c) klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných
buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
d) toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 61 nebo R 63 anebo
kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
e) toxickým pro reprodukci s účinkem na fertilitu označovanými větami R 60 nebo R 62 nebo jejich kombinacemi
anebo s větami H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f nebo H361fd,
f)

poškozujícím kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větami R 64 nebo
H362,senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo
s větami H334 nebo H317.

2) Příprava a aplikace cytostatik, ošetřování pacientů léčených cytostatiky.
3) Práce v kontrolovaných pásmech pracovišť s otevřenými radionuklidy.
4) Kojícím studentkám jsou dále zakázány práce a pracoviště, kde podle hodnocení zdravotních rizik pracoviště
expozice chemickým látkám nebo směsím může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví kojence.
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IV.
Práce a pracoviště zakázané studentkám-matkám do konce 9. měsíce po porodu

1) Práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci (méně než 30 minut
za směnu) překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci (více než 30 minut za měnu) 5 kg.
2) Práce vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg.
3) Manipulace s pacientem na lůžku (zejména polohování a úprava polohy pacienta v rámci rehabilitačního
ošetřovatelství, úprava lůžka s pacientem, posazování a nácvik sedu, postavování a nácvik stoje, přesouvání
pacienta z lůžka na lehátko, do křesla).
4) Práce spojené s tlakem na břicho (např. řízení motorových vozidel).
5) Práce trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, bez možnosti střídání pracovní polohy.
6) Práce ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel).
7) Ošetřování pacientů uzavřených psychiatrických odděleních.

V.
Kategorizace práce

Práce všeobecné sestry na lůžkách, biomedicínského technika, biomedicínské inženýra, zdravotnického záchranáře
a radiologického asistenta jsou zařazeny podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů do kategorie
druhé z důvodu níže uvedených faktorů pracovního prostředí:

Kategorizace práce
Práce s chemickými
látkami (R 42/43 resp.
H334 aH317)
Fyzická zátěž
Biologičtí činitelé
Výsledná kategorie práce

Všeobecná
sestra

Biomedicínský Zdravotnický
technik
záchranář

Biomedicínský Radiologický
inženýr
asistent

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

VI.
Platnost a účinnost směrnice

Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem zveřejnění.
Směrnice ruší směrnici děkana č. 8 /2016 Zakázané práce a pracoviště pro studentky vykonávající odbornou praxi a
navštěvující nemocniční, klinická a výzkumná zařízení v rámci výuky.
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