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ÚVOD

Organizační směrnice určuje na základě zhodnocení rizik seznam prací a pracovišť
zakázaných těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním –
matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům v souladu
s následujícími předpisy (v platném znění):
▪ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
▪ vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně
tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích
a pracovištích).
Související legislativa (v platném znění):
▪ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů,
▪ zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon),
▪ vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
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▪
▪
▪

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Směrnice dále stanoví podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat
z důvodu přípravy na budoucí povolání.
Organizační směrnice platí pro všechna pracoviště v organizaci Gymnázium Varnsdorf, se
sídlem Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
Konkrétní výčet pracovišť ve společnosti je uveden v příloze.

2

PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM

2.1 TĚHOTNÉ ZAMĚSTNANKYNĚ
§ 2 vyhlášky č. 180/2015 Sb.
(1) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce:
a) rizikové (viz kategorizace prací, dle zákona o ochraně veřejného zdraví), s výjimkou
1. prací zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování prací
do kategorií jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria práce v noční době,
2. prací uvedených v písmenu l), pokud lze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu
proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu, a
3. prací, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání
jaderné energie a ionizující záření,
b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce
podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci,
1. při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný
směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci
překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje
2000 kg za průměrnou směnu,
4. vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o
hmotnosti vyšší než 2 kg,
5. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže,
ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu
o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
6. spojené s tlakem na břicho,
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d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

7. při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické
změny těla,
8. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce
bez možnosti její změny,
9. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku,
při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (viz legislativa – podmínky ochrany zdraví při
práci),
při nichž by mohly být vystaveny rázům (viz legislativa – ochrana zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací),
spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, překračujícím
přípustný expoziční limit snížený o 10 dB (viz legislativa – ochrana zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací),
spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným
standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu
upravujícího chemické látky nebo chemické směsi (viz chemický zákon) nebo
standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie:
1. 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,
2. 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,
3. 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,
4. 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,
5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich
kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,
spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným
v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit,
že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo
jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních
rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci,
při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo
antimitotickými léky,
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k) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky (viz legislativa –
podmínky ochrany zdraví při práci),
l) spojené s expozicí viru zarděnek, jinému biologickému činiteli skupin 2 až 4 (viz legislativa
– podmínky ochrany zdraví při práci) zařazené jako rizikové (viz kategorizace prací) nebo
původci toxoplasmosy, pokud nelze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti
biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu.
(2) Těhotným zaměstnankyním jsou dále zakázány práce:
a) při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi
(viz zákon o hornické činnosti),
b) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
c) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše,
jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
d) na zařízeních vysokého elektrického napětí,
e) při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu
upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (vyhláška),
f) související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob
organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat (nařízení
vlády),
g) při porážení zvířat na jatkách,
h) vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
i) při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
j) těžební v podzemí.
(3) Těhotným zaměstnankyním je zakázáno pracovat na pracovištích, kde:
a) je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
b) je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
c) jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření stanovené
pro obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky
neionizujícího záření (nařízení vlády),
d) podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám
nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví
nebo zdraví plodu.
2.2 ZAMĚSTNANKYNĚ, KTERÉ KOJÍ
§ 3 vyhlášky č. 180/2015 Sb.
(1) Kojícím zaměstnankyním jsou zakázány práce a pracoviště:
a) uvedené v § 2 odst. 1 písm. g), j) a k) a odst. 2 písm. j),
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(2) Kojícím zaměstnankyním jsou dále zakázány práce a pracoviště, kde podle hodnocení
zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím může ohrozit
jejich zdraví nebo zdraví kojence.
2.3 ZAMĚSTNANKYNĚ – MATKY DO KONCE 9. MĚSÍCE PO PORODU
§ 4 vyhlášky č. 180/2015 Sb.
Zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce
a pracoviště uvedené:
a) v § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o rizikové práce s vibracemi nebo rizikové práce v zátěži
teplem nebo chladem,
b) v § 2 odst. 1 písm. b), c) bodech 1 až 6 a bodě 8, písm. d) a e),
c) v § 2 odst. 2,
d) v § 2 odst. 3 písm. a) a b).

3

PRÁCE ZAKÁZANÉ MLADISTVÝM

§ 5 vyhlášky č. 180/2015 Sb.
(1) Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce:
a) rizikové (viz kategorizace prací, dle zákona o ochraně veřejného zdraví),
b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce
podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci,
1. při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky
nebo chlapce,
2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci
překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné
manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg,
3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje
u chlapců 5500 kg a u dívek 4000 kg za průměrnou směnu,
4. vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene
o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg,
5. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku,
při nichž je chlapci vynakládaná tažná síla vyšší než 150 N nebo tlačná síla vyšší
než 200 N nebo při nichž je dívkami vynakládaná tažná síla vyšší než 115 N
nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
d) vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (viz legislativa – podmínky ochrany zdraví při
práci),
e) se zdroji ionizujícího záření (viz legislativa – ochrana zdraví před neionizujícím zářením),
f) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným
standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu
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upravujícího chemické látky nebo chemické směsi (viz chemický zákon) nebo
standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie:
1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo 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 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25 nebo s větou
R 33 anebo s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich
kombinacemi nebo s větami H370, H371, H372 nebo H373,
2. 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,
3. 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,
4. toxickým pro reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 60 nebo R 61, R 62
nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360F, H360FD,
H360Fd, H360Df, H361d, H361, H361f nebo H361fd,
5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich
kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,
6. žíravým s větami R 34 nebo R 35 anebo s větou H314,
7. dráždivým s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou H318,
8. zdraví škodlivým s větou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí s větou H304,
9. jako kapalinami s větami R 11 nebo R 12 anebo s hořlavými kapalinami kategorie 1
nebo 2 s větami H224 nebo H225, hořlavými plyny kategorie 1 nebo 2 s větou H220
nebo H221, s aerosoly kategorie 1 s větou H222, samovolně reagujícími látkami
a směsmi typu A, B, C nebo D s větami H240, H241 nebo H242, výbušninami
kategorie nestabilní výbušniny s větou H200 nebo výbušninami podtřídy 1.1 s větou
H201, 1.2 s větou H202, 1.3 s větou H203, 1.4 s větou H204 nebo 1.5 s větou H205
anebo s organickými peroxidy typu A nebo B s větou H240 nebo H241,
g) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky (viz legislativa –
podmínky ochrany zdraví při práci),
h) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika
nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,
i) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci,
při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo
antimitotickými léky.
(2) Mladistvým zaměstnancům jsou dále zakázány práce:
a) při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi (viz zákon
o hornické činnosti),
b) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše,
jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
c) na zařízeních vysokého elektrického napětí,
d) vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
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e) na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných
nebo rozpuštěných plynů,
f) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
g) při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu
upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (vyhláška),
h) při porážení zvířat na jatkách,
i) se sudy, kanystry nebo podobnými nádobami, které obsahují chemické látky
nebo chemické směsi uvedené v odstavci 1 písm. f).
(3) Mladistvým zaměstnancům je zakázáno pracovat na pracovištích, kde:
a) je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
b) je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
c) se pracuje se zdrojem ionizujícího záření,
d) podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám
nebo chemickým směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit
jejich zdraví.
(4) Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství
zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným
dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich
zdraví:
a) zařazené podle odstavce 1 písm. a) jako rizikové pro faktory zátěž teplem, chladem,
hluk, vibrace nebo pracovní poloha, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních
rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví,
b) uvedené v odstavci 1 písm. f) bodech 7 a 8, písm. h) a písm. i), pokud lze na podkladě
vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví,
c) uvedené v odstavci 2 písm. b), c), e), g) a h),
d) uvedené v odstavci 1 písm. e) a vykonávané za podmínek stanovených právními
předpisy upravujícími využívání jaderné energie a ionizujícího záření, jde-li o
mladistvé ve věku od 16 do 18 let věku.
§ 6 vyhlášky č. 180/2015 Sb.
Na mladistvé zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojící nebo matky do konce devátého
měsíce po porodu, se vedle zákazů stanovených v § 2, 3 nebo 4 vztahují též zákazy
stanovené v § 5 odst. 1 až 3; ustanovení § 5 odst. 4 se nepoužije.

4

ZÁVĚR

Se zpracovanou organizační směrnicí musí být v rámci školení seznámeni všichni
zaměstnanci. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku má zaměstnavatel.
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Zaměstnavatel, příp. příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá za skutečnost, že každý
zaměstnanec je zdravotně způsobilý pro práci, kterou vykonává.
Zaměstnavatel je povinen zajistit řádné zpracování, vedení a ukládání veškeré dokumentace
týkající se plnění povinností na úseku BOZP, včetně záznamů o školení, revizních zpráv,
návodů k obsluze apod., udržovat zpracovanou dokumentaci aktuální a v případě změn
zajistit její aktualizaci oprávněnou osobou.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu osoby oprávněné ke schvalování
dokumentace.
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5

PŘÍLOHY

5.1

PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM ZAKÁZANÝCH PRACÍ A PRACOVIŠŤ – ŽENY

1.

Seznam prací a pracovišť zakázaných
těhotným zaměstnankyním, kojícím zaměstnankyním,
zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu
Svářeč, palič (hluk, chemické látky)

2.

Vazač břemen (poloha, břemena)

3.

Práce v lakovně (chemické látky)

4.

7.

Práce v tryskacím boxu (hluk, prach, chemické látky)
Činnosti spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými
bezmotorovými prostředky
Práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci
překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg
Práce ve výškách nad 1,5 m (od úrovně podlahy po úroveň chodidel)

8.

Práce, při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů

9.

Práce spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství

5.
6.

10. Práce spojené s tlakem na břicho
Činnosti v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání,
11.
trvale vykonávané vsedě nebo vstoje
Činnosti, při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické
12.
změny těla ženy
Činnosti spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných
pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže,
13.
ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé
a třetí a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů
Práce a činnosti spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím
14.
(viz vybrané látky a směsi dle vyhlášky č. 180/2015 Sb.), viz poznámka
Práce přesčas (těhotné zaměstnankyně; zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří pečují o dítě
15.
mladší než 1 rok), viz zákoník práce
16. atd.
17.
Poznámka: Jedná se zejména o látky toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci,
senzibilizujicí, u mladistvých zaměstnanců také hořlaviny nebo výbušniny. Patří zde např.:
- automobilový benzín: H350 Může vyvolat rakovinu (karcinogen), H340 Může vyvolat genetické
poškození (mutagen)
- některé čistící a dezinfekční prostředky: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci,
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astma nebo dýchací potíže

Změna: 01

Gymnázium Varnsdorf
IČ: 47274751

Strana: 11 z 11

GV – 10 Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým
5.2

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

PŘÍLOHA Č. 2: SEZNAM ZAKÁZANÝCH PRACÍ A PRACOVIŠŤ – MLADISTVÍ

Seznam prací a pracovišť zakázaných
mladistvým
Svařovna, pokud se nejedná o práce konané z důvodu přípravy na povolání,
pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana
zdraví mladistvých
Tryskána, pokud se nejedná o práce konané z důvodu přípravy na povolání,
pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana
zdraví mladistvých
Práce na tvářecím stroji – nůžkách
Práce s tlakovými lahvemi nebo obsluha zásobníků plynu, pokud se nejedná o práce
konané z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem
zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých
Práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci
překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné
manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg
Činnosti spojené s přepravou břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků
Práce s tlakovými lahvemi, pokud se nejedná o práce konané z důvodu přípravy
na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná
ochrana zdraví mladistvých
Práce ve výškách nad 1,5 m (od úrovně podlahy po úroveň chodidel)
Práce, při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů
Práce a činnosti spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím
(viz vybrané látky a směsi dle vyhlášky č. 180/2015 Sb.), viz poznámka
Práce přesčas, viz zákoník práce
Práce v noci (výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci
nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to
pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého
zaměstnance nezbytný; noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně
navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu), viz zákoník práce
atd.

14.
15.
Poznámka: Jedná se zejména o látky toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci,
senzibilizujicí, u mladistvých zaměstnanců také hořlaviny nebo výbušniny. Patří zde např.:
- automobilový benzín: H350 Může vyvolat rakovinu (karcinogen), H340 Může vyvolat genetické
poškození (mutagen)
- některé čistící a dezinfekční prostředky: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci, H334 Při vdechování
může vyvolat příznaky alergie nebo astma nebo dýchací potíže

