
  IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 
 
A) Vysvětlení navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána legislativními závazky vyplývajícími 
z členství v EU, to je potřebou úplné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 
94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je 
do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 
Předložený návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 
a značení a zavedení signálů, řeší transpozici části uvedené směrnice v rozsahu působnosti 
Ministerstva práce a sociálních věcí, tj. článku 1 – změny směrnice 92/58/EHS. 

 
Cílem úpravy na evropské úrovni je v dotčené oblasti sladění názvosloví a zejména 

bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek 
a směsí podle nařízení (EU) č. 1272/2008. 

 
V současné době je s Českou republikou vedeno řízení o porušení Smlouvy č. 2015/0263, 

a to ve stadiu odůvodněného stanoviska. V tomto stanovisku ze dne 27. 4. 2017, které Česká 
republika obdržela 28. 4. 2017, Evropská komise konstatuje, že Česká republika tím, že 
nepřijala veškeré právní a správní předpisy nezbytné k tomu, aby dosáhla souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 
1 odst. 1, 2 a 4 (a dalších mimo gesci MPSV) uvedené směrnice, a vyzývá Českou republiku, 
aby přijala požadovaná opatření, a dosáhla tak souladu s odůvodněným stanoviskem ve lhůtě 
dvou měsíců od jeho obdržení.  

 
Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že předloženým návrhem se právní úprava v dotčené 

oblasti mění pouze ve velmi omezeném rozsahu, bylo požádáno o souhlas s neprovedením 
hodnocení dopadů regulace (RIA). Této žádosti ministr pro lidská práva, rovné příležitost 
a legislativu a předseda Legislativní rady vlády vyhověl dne 18. 7. 2017 (č. j.: 19804/2017-
OVL).  

      
B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení  je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
k jejímu vydání 
 
Návrh nařízení vlády je vydáván na základě zmocnění dle § 21 písm. a), k provedení § 6 

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. V souladu s tímto zmocněním návrh nařízení vlády stanoví vzhled, umístění 
a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.   
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Obsah návrhu nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním, je v jeho mezích 
a nejde svým obsahem nad rámec zákona. Nařízení vlády jen dotváří to, co vymezil již sám 
zákon, a proto nařízení vlády společně se zákonnou úpravou vytváří podmínky pro vhodnou 
a účelnou aplikaci právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v běžné 
praxi. 

 
C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy v jejím celku s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
zásadami práva Evropské unie a jejich základní charakteristiky 
 

Problematiky upravované nařízením vlády se dotýká především: 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou 

se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením 
(ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

•  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999 
o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 
vystavených riziku výbušných prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 
16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), 

• Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích 
na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice 
ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 
 

V širších souvislostech se problematiky bezpečnostních značek, značení a signálů také 
dotýkají: 

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), 

• Směrnice Rady 92/104/ES ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném 
těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS), 

• Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích 
na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu 
(jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), 

• Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS), 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. 
 

K návrhu má vztah řízení pro porušení povinnosti č. 2015/0263, které bylo zahájeno 
s ohledem na nepromítnutí směrnice 2014/27/EU do právního řádu ČR, přičemž Evropská 
komise ve svém odůvodněném stanovisku trvá na nesplnění povinností vyplývajících z čl. 1 
odst. 1, 2 a 4, čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a), čl. 5 
odst. 1, odst. 2 písm. a) bodu ii) a odst. 3, 4, 5, 6 a čl. 6 odst. 1 směrnice 2014/27/EU.  
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Návrh obsahuje pouze ustanovení nutná k zajištění řádné transpozice a ustanovení již 
zavedená v současné právní úpravě. Návrh je v souladu s výše uvedenou změněnou směrnicí 
92/58/EHS, k níž není ke dni předložení návrhu evidována žádná judikatura soudních orgánů 
EU a v souladu s Odůvodněným stanoviskem – Porušení Smlouvy č. 2015/0263 Evropské 
komise. 
 
Pozn.:  
ke směrnici EP a Rady 2014/27/EU je evidována věc C-511/16, žaloba Evropská komise vs. 
Lucemburské velkovévodství o nesplnění povinností vyplývajících z čl. 6 směrnice, tj. povinnosti sdělit 
Komisi opatření přijatá k provedení směrnice; navrhuje se uložit penále 8 710 € za každý den ode dne 
vyhlášení rozsudku SD EU.  
 
Vzhledem k tomu, že navrhované změny oproti aktuálnímu znění nařízení vlády č. 11/2002 
Sb. sledují pouze přesnější provedení požadavků výše citovaných směrnic, tudíž jsou ryze 
transpoziční, nemusí být návrh nařízení vlády podroben technické notifikaci podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535, o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované 
znění). 
 
 
D) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny 
 

Transpozice původní směrnice Rady 92/58/EHS a přílohy III směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/92/ES, (které se návrh také dotýká) byla provedena prostřednictvím 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., a částečně i jinými právními 
předpisy. Nařízení je prováděcím předpisem již zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž podle přechodného ustanovení § 23 písm. h) 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
se podle tohoto nařízení vlády postupuje do vydání prováděcího právního předpisu 
k provedení § 6 odst. 2 tohoto zákona.   

 
Podle odůvodněného stanoviska Komise nejsou současnou právní úpravou náležitě 

provedena ustanovení čl. 1 odst. 1, 2 a 4 směrnice 2014/27/EU, tudíž změna právní úpravy je 
nevyhnutelná, přičemž s ohledem na absenci platného zákonného zmocnění nelze této změny 
dosáhnout novelizací nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým jsou všechna měněná ustanovení 
směrnice 92/58/EHS provedena, a je nutno vydat nařízení vlády nové, k provedení § 6 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb. 

 
E) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí. 
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V souvislosti s přijetím předloženého návrhu dojde ke změnám právního stavu pouze 
v rozsahu nezbytném pro zajištění transpozice článku 1 směrnice EP a Rady 2014/27/EU. 
Dopady ekonomické povahy lze očekávat jako jednorázové výdaje v souvislosti 
s označováním výstražnými symboly nebezpečnosti podle nařízení (EU) č. 1272/2008 
namísto zrušené bezpečnostní značky výstrahy, anebo v případech, kdy bezpečnostní značky 
výstrahy neobsahují adekvátní piktogram nebo je použití výstražné značky výslovně zakázáno 
(výstraha – všeobecné nebezpečí); naopak úspory přinese nová možnost neoznačovat nádoby 
používané při práci po velmi krátkou dobu a nádoby, jejichž obsah se často mění. Dotčenými 
subjekty jsou obecně zaměstnavatelé a osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb., 
na jejichž pracovištích se vyskytují nebezpečné chemické látky a směsi, a to jak 
v podnikatelské sféře, tak ve veřejném nebo neziskovém sektoru. Náklady pro podnikatelské 
prostředí nelze spolehlivě kvantifikovat ani odhadnout. U zaměstnavatelů a zaměstnanců 
na pracovištích s výskytem nebezpečných chemických látek a směsí lze očekávat zvýšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku dosažení souladu bezpečnostního značení 
na pracovišti s označováním výrobků podle nařízení EU. 

 
Návrh nemá sociální dopady, ani dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh nemá dopady 
na životní prostředí. 
 
F) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a k rovnosti žen a mužů.  
 

Návrh, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, které by byly 
v rozporu se zákazem diskriminace. Dopad na rovnost žen a mužů byl hodnocen podle 
„Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR“ 
(http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf). 

 
Navrhovaná právní úprava je prováděcím předpisem, který blíže upravuje výhradně 

povinnosti zaměstnavatelů vplývající z ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předkladatel proto v souladu 
s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá 
dopad na rovnost žen a mužů. 

 
 

G) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 
 

Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní 
dopady. Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká, nevynucuje ani 
nepředpokládá zpracovávání osobních údajů. 
 
H) Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh nepřináší korupční rizika. Navrhovaná právní úprava nezavádí žádné nové 
kompetence orgánů státní správy, pouze upravuje skutečnosti, které musí být orgány inspekce 
práce, tj. SÚIP a oblastními inspektoráty práce, zohledňovány při výkonu působnosti. 
Rozhodovací a kontrolní mechanismy orgánů inspekce práce, včetně správního uvážení, jsou 
nastaveny dle kontrolního a správního řádu a zákona o inspekci práce. 
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I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část 
 
K § 1 
 

V úvodním ustanovení se v odstavci 1 vymezuje předmět právní úpravy v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a odkazuje se na evropské směrnice, které 
se návrhem nařízení vlády zapracovávají. Odstavec 2, obsahující negativní vymezení rozsahu 
působnosti navrhovaného nařízení vlády, zapracovává požadavek čl. 1 odst. 1 směrnice 
2014/27/EU. 
 
K § 2 
 

Základní požadavky na bezpečnostní značky a signály, jejich umístění a zařízení 
určená k vysílání signálů – dosavadní úprava podle § 2 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. je 
navržena beze změny. Beze změny tak zůstává – pokud jde o ustanovení odstavce 3 týkající 
se značek – odchylná úprava oproti požadavku přílohy I bodu 8. směrnice 92/58/EHS, tj. není 
výslovně umožněna výjimka z povinnosti vybavení těchto značek nouzovým zdrojem energie 
v případech, kdy přerušením dodávky energie dojde k odpadnutí rizika. V takovém případě, 
kdy odpadne riziko, by zároveň odpadla i povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní 
značku podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., tudíž značka může být 
ponechána bez dodávky energie bez ohledu na ustanovení nařízení vlády. Ke zpřísnění právní 
úpravy nedochází. 
 
K § 3 
 

Požadavky na tvar, barvy, velikost a provedení značek a značení komunikací 
na pracovišti – v odstavcích 1 až 5 se zpřesňují požadavky na relativní velikost plochy 
jednotlivých bezpečnostních barev a na umístění šikmého pruhu u zákazových značek 
v souladu s požadavky směrnice Rady 92/58/EHS, jinak je dosavadní úprava podle § 3 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb. navržena beze změny, a to včetně umožnění náhrady žluté barvy 
fotoluminiscenčním materiálem žlutozelené barvy v odstavci 7, kterým se nad rámec 
minimálních požadavků směrnice zvyšuje viditelnost značení a tím i bezpečnost. 
 
K § 4 
 

Způsob značení výstrahy před nebezpečnými chemickými látkami a směsmi – 
dosavadní úprava podle § 4 odst. 1 až 3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. se mění tak, aby byla 
zajištěna návaznost na přímo použitelný předpis EU (použití výstražných symbolů 
nebezpečnosti) a zapracovány požadavky čl. 1 odst. 4 směrnice EP a Rady 2014/27/EU; 
z tohoto důvodu se rovněž doplňuje nový odstavec 4, kterým se zavádí výjimka z označování 
pro nádoby používané po velmi krátkou dobu nebo s často se měnícím obsahem, a to za 
předpokladu přijetí jiných vhodných opatření – zpravidla se jedná o nádoby používané 
v laboratořích kvalifikovanými a náležitě vyškolenými zaměstnanci. 
 
K § 5 
 

Bližší požadavky na umístění a použití značek a zařízení určených k vysílání 
světelných signálů a na aplikaci signálů zvukových, hlasových a dávaných rukou – dosavadní 
úprava podle § 5 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. je navržena beze změny s výjimkou odst. 1, 
v němž se zpřesňuje, v souladu s požadavkem přílohy I bodu 9 směrnice 92/58/EHS, 
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vymezení doby, po kterou musí být signály vydávány. „Zvláštním dohledem“ se v odst. 4 
rozumí například opatření zaměstnavatele k zajištění kontroly provozuschopnosti světelného 
signálu a stanovení postupu v případě jeho poruchy, včetně realizace tohoto opatření. 
 
K § 6 
 

Požadavky na možné kombinace a vzájemnou zaměnitelnost značek s bezpečnostní 
barvou a jednotlivých druhů signálů – oproti dosavadní úpravě podle § 6 nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb. se navrhuje zpřesnění transpozice Přílohy I odstavce 3. směrnice Rady 
92/58/EHS tak, že v odstavci 1 se zrušuje možnost společného užití značek s optickými 
signály a v odstavci 2 se možnost záměny se zvukovými nebo hlasovými signály nově 
vztahuje na světelné signály, nikoli na světelné značky. Možnost společného použití 
zvukových signálů a signálů dávaných rukou, která není v citovaných požadavcích směrnice 
obsažena, byla v návrhu ustanovení odst. 1 ponechána; tímto není ukládána povinnost nad 
rámec směrnice, neboť společné použití těchto dvou druhů signálů je pouze fakultativní. 
 
K § 7 
 

Obsah přílohy k tomuto nařízení vlády – dosavadní úprava podle § 7 nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb. je navržena beze změny, pouze odkaz na zrušenou ČSN ISO 3864 z roku 1995 
je nahrazen odkazem na aktuálně platné převzaté mezinárodní normy. 
 
K § 8 
 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, nelze novelizovat, neboť se opírá o zrušené zmocnění. V  zájmu 
provedení potřebných změn je proto nutné vydat právní úpravu novou a stávající právní 
předpis včetně novely nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, zrušit.  

 
K § 9 
 

Navrhovaná právní úprava nepřináší rozsáhlé změny oproti právní úpravě stávající, 
neboť pouze zpřesňuje stávající právní úpravu s cílem dosáhnout plné transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice 
Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/37/ES a uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí. Není proto třeba delší lhůta k seznámení osob, pro které je návrh určen. 
 
K příloze k nařízení vlády: 
 
k bodům 1, 2 a 3 
 

Dosavadní úprava podle bodů 1, 2 a 3 přílohy k nařízení vlády č. 11/2002 Sb. je 
navržena beze změny. 
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k bodu 4 
 

Značky výstrahy – oproti dosavadní úpravě podle bodu 4 přílohy k nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., se zrušuje značka „Nebezpečné nebo 
dráždivé látky“ a u značky „Varování, výstraha, riziko, nebezpečí“ se mění její název 
a omezují se možnosti jejího užití. Důvodem pro změny tohoto bodu je implementace 
ustanovení čl. 1 odst. 3 směrnice EP a Rady 2014/27/EU. 
 
k bodu 5 
 

Značky příkazu – dosavadní úprava podle bodu 5 přílohy k nařízení vlády č. 11/2002 
Sb. je navržena beze změny. 
 
 
k bodu 6 
 

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa 
první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci – oproti dosavadní úpravě podle bodu 6 
přílohy k nařízení vlády č. 11/2002 Sb. se z důvodu odstranění aplikačních pochybností 
doplňuje značka „Únikový východ (vpravo)“, která je zrcadlovým obrazem značky „Únikový 
východ (vlevo)“, a do skupiny značek „Nouzový východ / úniková cesta“ se obdobně vkládá 
značka s bílou šipkou mířící vpravo k bílému obdélníku. 
 
k bodu 7 
 

Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní 
zařízení a směr cesty – oproti dosavadní úpravě podle bodu 7 přílohy k nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb. se mění vyobrazení značky „Požární žebřík“ tak, že se vedle žebříku doplňuje 
symbol plamene, který je jinak na všech ostatních značkách v tomto bodě, s výjimkou 
směrovek k zařízení požární ochrany. Důvodem je dosažení souladu se vzhledem registrované 
značky F003 „Požární žebřík“ podle ČSN EN ISO 7010:2012 Grafické značky – 
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky. 
 
k bodu 8 
 

Dosavadní úprava podle bodu 8 přílohy k nařízení vlády č. 11/2002 Sb. je navržena 
beze změny. 
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