Platnost od : 1.9. 2011

ZÁKLADNÍ INFORMACE
pro zájemce a držitele osvědčení o autorizaci
k hodnocení zdravotních rizik (HRA)
O udělení osvědčení ţadateli o autorizaci rozhoduje autorizující osoba na základě těchto podkladů:
splnění podmínek autorizace podle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon)
splnění Podmínek pro udělení autorizace stanovených MZ ČR
splnění poţadavků autorizačních návodů
splnění ekonomických poţadavků vůči autorizující osobě
Osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik a prodlouţení osvědčení o autorizaci, podle
ustanovení § 83e Zákona, můţe být vydáno ţadateli – fyzické osobě na základě splnění níţe
uvedených poţadavků:
Žadatel o vydání nebo prodloužení doby platnosti osvědčení o autorizaci v hodnocení
zdravotních rizik zasílá autorizující osobě:
1. 1x vyplněnou ţádost o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik (dále
Osvědčení), která současně slouţí i jako ţádost o prodlouţení platnosti Osvědčení (platný
formulář lze stáhnout z internetových stránek autorizující osoby). Ţadatel uvede v ţádosti také
sety, pro které ţádá vydání nebo prodlouţení Osvědčení. Soupis autorizačních setů
označených I. aţ VI., je uveden v Podmínkách pro udělení autorizace stanovených MZ ČR a v
autorizačním návodu AN 14/03 (oba dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách
autorizující osoby)
2. 1x originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší neţ 3 měsíce. V případě, ţe u ţadatele
o prodlouţení platnosti Osvědčení nedošlo ke změně týkající se bezúhonnosti, není
vyţadováno zaslání nového výpisu z Rejstříku trestů, ale ţadatel o této skutečnosti zasílá
autorizující osobě prohlášení.
Žadatel o vydání Osvědčení dále zasílá:
3.

V případě VŠ vzdělání v oblasti 1ékařství nebo přírodních věd : 1x ověřenou kopii dokladu o
ukončeném vysokoškolském vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd, popřípadě i
kopii osvědčení o úspěšném ukončení kurzu v HRA (viz dále bod 5).
Pokud u ţadatele s absolvovaným přírodovědným vzděláním není z dokladu jednoznačně
zřejmé přírodovědné zaměření, dokládá tuto oblast vzdělání písemným prohlášením, ţe obor
ve kterém ukončil vysokoškolské vzdělání byl zaměřen (vykonal zkoušky zaměřené) na:
Autorizační set
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Oblast přírodních věd
Fyzika
Chemie Biologie
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Pro splnění kvalifikačních předpokladů můţe slouţit i doklad o úspěšném ukončení
postgraduálního vzdělání (např.doktorská zkouška, zkouška ze speciální průpravy pro práci ve
zdravotnictví, atestační zkouška, apod.).
4. V případě jiného VŠ vzdělání : Ţadatelé, kteří mají jiný druh VŠ vzdělání a absolvovali
studium Přípravného kurzu ke zkoušce HRA mohou doloţit svoje vzdělání 1x neověřenou
kopií diplomu.
5. Kopii osvědčení o úspěšném ukončení kurzu v HRA ţadatel zasílá v případě, ţe absolvoval
specielní kurz pro autorizaci v HRA pořádaný akreditovanou vzdělávací institucí MZ ( př.
NCO NZO Brno) s gescí autorizující osoby, který je ekvivalentem Přípravného kurzu ke
zkoušce HRA.
6. 1x potvrzení o nejméně pětileté praxi ţadatele na úseku ochrany zdraví a ţivotních podmínek
(potvrzení zaměstnavatele nebo předloţení výsledků takového posuzování)
7. 1x čestné prohlášení o neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit
výsledky při hodnocení zdravotních rizik
Autorizující osoba posoudí úplnost zaslaných dokladů a v případě potřeby si od ţadatele vyţádá jejich
doplnění. Jsou-li doklady v pořádku, autorizující osoba zašle ţadateli (případně jeho zaměstnavateli)
fakturu pro zaplacení poplatků dle sazebníku autorizující osoby.
Zkoušku odborné způsobilosti musí absolvovat pouze ţadatel o autorizaci, který bude po
splnění ekonomických závazků vůči autorizující osobě, informován o stanoveném termínu zkoušky.
Při zkoušce musí fyzická osoba prokázat znalosti stanovené v AN 14/03. Podmínky provedení
zkoušky odborné způsobilosti upravuje zkušební řád. Zkoušku odborné způsobilosti ţadatel absolvuje
před komisí odborníků pro příslušný autorizační set. Sloţení komise stanovuje rovněţ zkušební řád.
Komise se schází zpravidla dvakrát ročně (ve zkušebním období pro zimní a letní semestr obdobně
jako na vysokých školách), popřípadě podle potřeby do 30 dnů ode dne podání ţádosti. O výsledku
zkoušky bude ţadatel informován předsedou komise v závěru zkoušky. V případě úspěšného
absolvování zkoušky z odborné způsobilosti vydá autorizující osoba ţadateli Osvědčení s dobou
platnosti 2 roky, v opačném případě obdrţí sdělení o neudělení Osvědčení.
O prodloužení doby platnosti Osvědčení, musí drţitel poţádat nejméně 6 měsíců před
ukončením doby platnosti stávajícího Osvědčení (ustanovení § 83c, odst. (2) Zákona). Nepoţádá-li
drţitel Osvědčení o prodlouţení jeho platnosti v zákonem stanovené době, nemůţe autorizující osoba
zaručit návaznost Osvědčení s prodlouţenou dobou platnosti na stávající Osvědčení. Platnost
Osvědčení bude v souladu se Zákonem prodluţována o 5 let.
Náklady spojené s autorizací hradí ţadatel o autorizaci podle Sazebníku autorizující osoby.
Kontrolní činnost:
Během trvání doby platnosti Osvědčení je autorizující osoba oprávněna podle Zákona,
provádět u drţitele Osvědčení kontrolu nad dodrţováním podmínek autorizace. Z tohoto důvodu zašle
autorizující osoba drţiteli Osvědčení k podpisu 2x smlouvu o kontrolní činnosti.
Drţitel Osvědčení pak předkládá autorizující osobě přehled o své
zdravotních rizik, a to předloţením seznamu vydaných protokolů
zdravotních rizik za uplynulý kalendářní rok, a to nejpozději do konce
bez vyzvání autorizující osobou. Autorizující osoba provádí prověření

činnosti v oblasti hodnocení
o autorizovaném hodnocení
I. čtvrtletí roku následujícího,
vydaných protokolů v oblasti

hodnocení zdravotních rizik, vybraných z předloţeného seznamu. Drţitel Osvědčení tyto protokoly
zasílá autorizující osobě na vyţádání.
Poplatek za posouzení jednoho autorizačního setu v rámci kontrolní činnosti, bude drţitelem
Osvědčení hrazen jednou ročně a to na základě autorizující osobou zaslané faktury, za uskutečněnou
kontrolní činnost, za předchozí kalendářní rok. Autorizované osobě, která za předcházející kalendářní
rok nevydala ţádný protokol o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik, nebude v běţném
kalendářním roce tento poplatek účtován.
Pro udělení Osvědčení, námitkové řízení, dobu platnosti autorizace a její prodlouţení, pro sjednání a
úhradu ceny autorizace a jejího prodlouţení, jakoţ i pro provádění kontroly nad dodrţováním
podmínek autorizace a pro odnětí Osvědčení platí ustanovení § 83c Zákona.
Pro drţitele Osvědčení bude autorizující osoba organizovat specializované kurzy, jejichţ náplní bude
prohloubení znalostí a uvedení praktických příkladů.
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