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- Mladiství zaměstnanci mající uzavřen pracovněprávní vztah
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- § 65 a § 96 zákona č. 561/2004 Sb. – podmínky pro praktické vyučování a
praktickou přípravu na povolání
- NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání, výjimka, bez lékařské vstupní
prohlídky

- Vstupní lékařská prohlídka, PLS, § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.
- Zákon č. 258/2000 Sb., resp. § 44a odst. 6 byl poslední novelou vypuštěn
(upravoval nakládání s chemickými látkami a směsmi pro fyzické osoby starší 15
let a mladší 18 let); je nutné zmínit, že MŠMT uplatňovalo ochranu zdraví žáků při
praktickém vyučování a při přípravě na povolání prostřednictvím zákona č.
258/2000 Sb. věcně upravující ochranu mladistvých zaměstnanců a pracujících v
pracovněprávních vztazích, nikoliv věcně neupravuje ochranu zdraví studentů a
žáků;
Podle čl. 29 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mají ženy, mladiství a osoby
zdravotně postižené právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní
pracovní podmínky. „Tato práva je možné chápat jako lex specialis k právu na
ochranu zdraví podle čl. 31 Listiny (ovšem jen ve vztahu k práci) a k právu na
uspokojivé pracovní podmínky podle čl. 28 Listiny (srov. Suchánek, s. 641). Listina
požaduje, aby těmto třem skupinám zaměstnanců byly poskytnuty výjimky z
obecné úpravy, a to v jejich prospěch.
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- Náležitosti lékařského posudku vycházejí mj. z prováděcích právních předpisů tj.
vyhlášky 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (část 9, příloha č. 1- základní
údaje) a vyhlášky č. 79/2013 Sb.
- Vyhláška č. 180/2015 Sb. implementovala směrnici EU 2014/27/EU, která
novelizovala směrnici ES 94/33/ES;
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§ 101 odst. 1 zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví,
která se týkají výkonu práce
§ 101 odst. 5 povinnost zaměstnavatele zjišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při
práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržující na jeho
pracovišti,
§ 103 odst. 1 písm. a) zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec
vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho
schopnostem a zdravotní způsobilost,
§ 103 odst. 1 písm. f) f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním
poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k
výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb
vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů32),
zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na
ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,
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Ochrana zdraví při práci dětí, žáků, studentů, mladistvých zaměstnanci a při práci
těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň kojících a zaměstnankyň do konce devátého
měsíce po porodu

Ochrana mladistvých zaměstnanců
podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Mladiství jsou dlouhodobě považováni za skupinu osob, které je nutné věnovat
zvýšenou pozornost v ochraně jejich zdraví při práci, s ohledem na to, že jde o osoby
fyzicky i psychicky nevyzrálé.
Podle § 103 odst. 1 písm. f) je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům,
zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům
agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli,
mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené
informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a
podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky
vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se
týkají jejich práce a pracoviště.
Podle § 243 - Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro
všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též
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zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.
Podle § 244 - Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze
pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a
poskytují jim při práci zvýšenou péči.
Podle § 245 odst. 1 se zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací
přesčas a prací 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.
Podle § 245 odst. 2 jestliže je zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací,
pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože je její výkon mladistvým
zaměstnancům zakázán nebo protože podle lékařského posudku vydaného
poskytovatelem pracovnělékařských služeb ohrožuje jeho zdraví, je
zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci tuto práci
konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho
kvalifikaci.
Podle § 246 odst. 1 se zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi
pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
Podle § 246 odst. 2 se zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi,
které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v
tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.
Podle § 246 odst. 3 se zakazuje zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi,
při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by
mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných
fyzických osob.
Podle § 246 odst. 4 se zákazy některých prací mohou být rozšířeny vyhláškou podle
odstavce 2 i na zaměstnance ve věku do 21 let.
Podle § 246 odst. 5 je zaměstnavatel povinen vést seznam mladistvých
zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

6

Podle § 247 odst. 1 je zaměstnavatel povinen zabezpečit na své náklady, aby
mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb
a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Podle § 247 odst. 2 jsou mladiství zaměstnanci povinni podrobit se stanoveným
lékařským vyšetřením.
Podle § 247 odst. 3 je při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci
zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem
pracovnělékařských služeb.

Ochrana mladistvých zaměstnanců
podle zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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Podle § 7 odst. 6 - V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci,
a to ani z důvodu přípravy na povolání, dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně,
které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu.
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- účinnost vyhlášky 1. 9. 2015;
- Podzákonný právní předpis, resp. vyhláška č. 180/2015 Sb., Ústavy ČR a
zákoníku práce naplňuje následující citaci: „Zakazuje se zaměstnávat mladistvé
zaměstnance pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a
psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo
škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s
Ministerstvem průmyslu a obchodu a MŠMT práce a pracoviště, které jsou
zakázány mladistvým zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství
zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.“
- Vyhláška č. 180/2015 Sb., jenž nahradila vyhlášku č. 288/2003 Sb. též
neumožňuje, ani jako č. 288/2003 Sb., mladistvým v rámci přípravy na povolání
pracovat s karcinogeny, mutageny a procesy s rizikem chemické karcinogenity, s
azbestem a s chemickými látkami a přípravky
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(1) Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce

a)

rizikové3), stejné jako ve 288

b)

vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů, stejné jako ve 288

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, stejné jako ve 288
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, nový text)
3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného
břemene překračuje u chlapců 5 500 kg a u dívek 4 000 kg za
průměrnou směnu, nový text (limity stanoveny na základě
odborných
rešerší,
průměrná
směna
viz
NV
č. 361/2007 Sb.)
4. vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a
p ř e n á š e n í m
b ř e m e n e
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o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než
2,5 kg, nový text (nové limity stanoveny na základě odborných
rešerší)
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, stejné jako ve 288
a)

vykonávané ve vnuceném pracovním tempu5), stejné jako ve 288

b)

se zdroji ionizujícího záření, nový text ( viz atomový zákon a jeho
prováděcí předpisy)

c)

spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím
označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost
podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo
chemické
směsi7)
nebo
standardními
větami
o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2)
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 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 H 360,
H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361d, H 361,
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 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
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větou H304,

9. jako kapalinami s větami R 11 nebo R 12 nebo 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 nebo
s organickými peroxidy typu A nebo B s větou H240 nebo H241,
nový text navazuje na směrnici 2014/27/EU
a)

spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky5), nový
text (jde o karcinogenní účinek, ale nejde o chemickou látku)

a)

při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony,
antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, stejné jako ve 288

b)

při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě
k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů
léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky. nově antimitotické léky
(místo dělení buněk)
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- Dosavadní zákazy prací uvedené vyhláškou č. 288/2003 Sb. např. překračování
operativních teplot, doba delší než 4 hodiny uměle udržované teplotě 4°C,
expozice hluku a vibracím apod. byly vypuštěny
- § 6 vyhlášky č. 180/2015 Sb. mladistvé zaměstnankyně

Mladistvým zaměstnancům jsou dále zakázány práce nový text (dříve práce se
zvýšeným rizikem úrazů, úprava je v souladu se zákoníkem práce, který zákazy
prací a pracovišť vymezuje jako práce, které se zřetelem k anatomickým,
fyziologickým a psychickým zvláštnostem věku mladistvých jsou pro ně
nebezpečné nebo zdraví škodlivé viz § 246 odst. 2)
při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení
s nimi, upřesněno odkazem, že jde o výbušniny např. podle zákona č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti a výbušninách a nikoliv o výbušniny
podle chemické legislativy
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, nový text
(doplněno o práce nad volnou hloubkou a sklon roviny)
na zařízeních vysokého elektrického napětí, stejné jako ve 288
vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží, stejné jako ve 288
na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných
nebo rozpuštěných plynů, stejné jako ve 288
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při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů, stejné jako
ve 288
při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního
předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
stejné jako ve 288 (nový je jen odkaz na nový právní předpis)
při porážení zvířat na jatkách, stejné jako ve 288
se sudy, kanystry nebo podobnými nádobami, které obsahují chemické látky
nebo chemické směsi uvedené v odst. 1 písmenu f) nový text, vypuštěny
jsou demižony a podobné nádoby.

Mladistvým zaměstnancům je zakázáno pracovat na pracovištích, kde (nově se
samostatně vyčleňují pracoviště)
je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa, stejné
jako ve 288
je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových, stejné jako ve
288
se pracuje se zdrojem ionizujícího záření, (viz atomový zákon a prováděcí
předpisy k němu)
podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým
látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit
jejich zdraví. nový text (jde o možnou expozici na pracovišti, kdy
mladistvý zaměstnanec osobně sice práci nevykonává, avšak je
jmenovaným noxám vystaven, neboť ty jsou zde přítomny)
(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.
(bod 7. dráždivým s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou
H318, bod 8. zdraví škodlivým s větou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí
s větou H304),
písm. i) - (při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě
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k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených
cytostatiky nebo antimitotickými léky.) nově antimitotické léky (místo dělení
buněk),
c) uvedené v odstavci 2 písm. b), c), e), g) a h),
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 práci12),
při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického
výdeje pro dívky nebo chlapce,
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,
při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného
břemene překračuje u chlapců 5 500 kg a u dívek 4 000 kg za
průměrnou směnu,
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,
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),
e) (se zdroji ionizujícího záření),
g) (spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky12),) a
h) (při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony,
antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky),
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. nový text(viz atomový zákon a prováděcí
předpisy k němu)
Dosavadní zákazy prací uvedené ve vyhlášce č. 288/2003 Sb. - vypuštěné:
c) vykonávané
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1. za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku
tepelné zátěže z technologie, podřazeno pod rizikové práce
2. po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota
vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 °C a nižší, podřazeno pod rizikové práce
3. po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších
než
-5 °C, - podřazeno pod rizikové práce
d) spojené s expozicí hluku a vibracím zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle
zvláštního právního předpisu, podřazeno pod práce rizikové
e) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření – vypuštěno
úprava je v atomovém zákonu a vyhlášce č. 307/2002 Sb.

g) s azbestem,- podřazeno pod karcinogeny.
§6
Na mladistvé zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojící nebo matkami 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. (stejné jako
ve 288 - jde o nejvyšší ochranu zdraví mladistvé dívky).
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