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Kategorie zaměstnanců pro účely školení ohledně nakládání s 
odpady ze zdravotní a veterinární péče a obsah tohoto 

školení 
1. Kategorie zaměstnanců, kteří musí být proškoleni: 

a) řídící pracovníci, 

b) zdravotničtí a veterinární pracovníci (například lékaři, zdravotní sestry a sanitáři), 

c) nezdravotnický personál, 

d) pracovníci pověření úklidem a manipulací s odpady, 

e) pracovníci společností, které provádějí přepravu, úpravu, využití nebo odstranění odpadů. 

2. Obsah školení 

(1) Program školení zaměstnanců uvedených v bodu 1 písm. a) a b) musí obsahovat: 

a) informace o zajištění ochrany životního prostředí při nakládání s odpady ze zdravotní a 
veterinární péče, 

b) informace o odpovědnosti pracovníků organizace, 

c) popis aplikace praktických postupů při nakládání s odpady, které jsou pro danou skupinu 
pracovníků důležité, 

d) zásady ochrany zdraví při nakládání s odpadem ze zdravotnictví a veterinární péče. 

(2) Program školení zaměstnanců uvedených po bodem 1 písm. c) a d) musí obsahovat: 

a) určení správného postupu při nakládání s odpady, soustřeďování a zařazování odpadů, 
značení obalů, čištění shromažďovacích nádob, 

b) postup při nehodách v provozu, například rozsypání nebo rozlití, dále vypracování 
písemných instrukcí pro posádky přepravující odpad po areálu, 

c) používání ochranných oděvů a pomůcek, 

d) zásady ochrany zdraví při nakládání s odpadem ze zdravotní a veterinární péče. 

(3) Program školení zaměstnanců uvedených po bodem 1 písm. e) musí obsahovat: 

a) určení správného postupu při manipulaci a nakládání s odpady, soustřeďování a zařazování 
odpadů, značení obalů, čištění shromažďovacích nádob, 

b) postup při nehodách v provozu, například rozsypání nebo rozlití, dále vypracování 
písemných instrukcí pro posádky přepravující odpady, 

c) používání ochranných oděvů a pomůcek, 

d) zásady ochrany zdraví při nakládání se odpadem ze zdravotní a veterinární péče. 

(4) Školení všech kategorií zaměstnanců musí být vedeno především z hlediska informací o riziku, 
které vyplývá z manipulace s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče pro zaměstnance, další 
osoby, zvířata a pro životní prostředí. Školení musí obsahovat zásady minimalizace rizik pro zdraví 
lidí a zvířat a pro životní prostředí a zásady ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci. 

(5) Zaměstnanci, kteří se podílí na odesílání nebo přepravě nebo přijímají nebezpečné věci nebo 
nakládají nebo vykládají tyto věci do/z vozidel nebo balí nebezpečné věci do obalů či plní těmito 
věcmi cisternu či kontejner, a jejichž pracovní povinnosti s těmito činnostmi souvisejí, musejí být 



vyškoleni. Jedná se o školení tzv. osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí v souladu s 
pododdílem 1.3 a 1.10 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)30). 

(6) Záznamy o školení, například osvědčení nebo prezenční listina, musejí být uchovávány 
zaměstnavatelem a musejí být k dispozici kontrolním orgánům. 

 


