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VII. 
 
 

Vypořádání připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády o vzhledu, umístění 
a provedení  bezpečnostních značek a  značení 

a zavedení signálů 
 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 15. srpna 2017, s termínem sdělení stanovisek do 24. srpna 2017, a to celkem 
na 91  připomínkových míst. Stanovisko zaslalo celkem 47  připomínkových míst. Stanovisko nezaslalo 44 připomínkových míst. Stanovisko bez 
připomínek zaslalo 40 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 14 připomínkových  míst, z  toho 7 připomínkových míst vzneslo 
připomínky označené jako zásadní,  1 připomínkové místo připomínku podstatné povahy označenou jako zásadní a  6  připomínkových míst 
pouze připomínky doporučující. Vypořádání zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce:  
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
MV 
 

Zásadní připomínka: 
 
K § 4 odst. 3: 

Požadujeme v § 4 odst. 3 větě první slova „kde je 
skladováno nebo dopravováno velké množství nebezpečných látek 
nebo směsí“ nahradit slovy „kde jsou skladovány nebo 
dopravovány nebezpečné látky nebo směsi“. Rovněž požadujeme 
v § 4 odst. 3 větě druhé vypustit slova „většího počtu“. 
 Jedná se o zrušení obsahově neurčitých pojmů v § 4 odst. 3 
předloženého návrhu nařízení vlády, které by při jejich zachování 
mohly způsobovat problémy při dozorové a kontrolní činnosti. 
Přesto, že jsou tyto neurčité termíny obsaženy již v nařízení vlády 
č. 11/2012 Sb., je z důvodu sjednocení výkladu ve vztahu k 
aplikační praxi žádoucí jejich vypuštění, neboť současná právní 
úprava u chemických látek nestanovuje co je „velké množství“ či 
„velký počet“. Směrnice, kterou tento návrh nařízení vlády 

 
 
Akceptováno jinak 
 
Změnu věty první akceptujeme. Vzhledem k povinnosti 
transpozice článku 1 odstavce 3 písm. b) směrnice 
2014/27/EU, lze ve větě druhé, slova „většího počtu“ zrušit 
a v části za středníkem slova „v tomto případě“ nahradit 
slovy „při skladování většího počtu nebezpečných látek 
nebo směsí“. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
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Resort Připomínky Vypořádání 
implementuje, nijak nebrání vypuštění těchto termínů, neboť 
stanoví pouze minimální požadavky, a tedy umožňuje členskému 
státu stanovit přísnější právní úpravu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

MZD Zásadní připomínky 
Obecné připomínky 

 
1. Směrnice 2014/27/EU - čl. 1 odst. 3  

Požadujeme do návrhu NV doplnit text ustanovení čl. 1 odst. 3 
směrnice 2014/27/EU. 
 
Odůvodnění:  
Čl. 1 odst. 3 směrnice uvádí text, který v návrhu nařízení vlády 
není obsažen. Text směrnice: „Tato směrnice se nevztahuje na 
značky používané v silniční, železniční, vnitrozemské lodní, 
námořní nebo letecké dopravě.“ Ve srovnávací tabulce je pouze 
informace o nerelevantnosti z hlediska transpozice. Jsme toho 
názoru, že pokud není situace upravena jinými právními předpisy, 
měla by být upravena návrhem nařízení vlády. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Směrnice 2014/27/EU - čl. 2 
Požadujeme do návrhu NV uvést definice obsažené v čl. 2 
směrnice 2014/27/EU. 
 
Odůvodnění: 
Směrnice uvádí definice jednotlivých pojmů, které nejsou do 

 
 
 
Neakceptováno 
 
Připomínka nelze vyhovět, neboť text ustanovení článku 1 
odst. 3 směrnice 2014/27/EU zní takto: 
„3) V příloze II se bod 3.2 mění takto: 
a) Výstražná značka „Škodlivé nebo dráždivé látky se 

vypouští. 
b) K výstražné značce „Všeobecné nebezpečí“ se doplňuje 

tato poznámka pod čarou: 
„***Tato výstražná značka nesmí být používána 

k varování před nebezpečnými chemickými 
látkami nebo směsmi kromě případů, kdy je 
v souladu s druhým pododstavcem bodu 5 přílohy 
III použita k označení skladů většího počtu 
nebezpečných látek nebo směsí.““ 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 

  Neakceptováno 
 
Článek 2 směrnice 2014/27/EU upravuje změny směrnice 
92/85/EHS, která není v působnosti ani gesci MPSV a není 
navrhovaným nařízením vlády transponována. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
návrhu nařízení vlády přeneseny. Ve srovnávací tabulce je pouze 
obecný odkaz na právní předpisy, bez přesné specifikace. Jsme 
toho názoru, že ani dalšími dotčenými právními předpisy tyto 
definice nejsou upraveny, je tedy nutné je zapracovat mj. do 
návrhu nařízení vlády.  
 
 
Připomínky ke konkrétním ustanovením 
 

3. Návrh NV § 3 ve vazbě na přílohu NV 
Požadujeme jednoznačně upřesnit, zda text v příloze k nařízení 
vlády je součástí značky či nikoliv. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu na zpřesnění jde o to, zda značky zákazu, výstrahy a 
další se uvádějí jen formou „obrázku“ (viz návrh § 3) a text 
uváděný v příloze k nařízení vlády již není součást značky, ale jen 
jejím názvem, nebo zda se u značek při používání v praxi musí 
současně uvádět i texty z přílohy uváděné pod nimi. 
 

 
4. Návrh NV § 4 odst. 1  

Požadujeme ustanovení § 4 odst. 1 přeformulovat. 
 
Odůvodnění: 
Text § 4 odst. 1 návrhu nařízení vlády je obtížně srozumitelný, a 
navíc může mít i různé výklady. Různé výklady umožňuje např. 
poslední věta (první i druhá část) v § 4 odst. 1 návrhu nařízení 
vlády. Text směrnice považujeme za jasnější.  
 
MZ navrhuje převzít znění podle směrnice (viz níže), ale: 
za prvé – částečně upravené (tj. odstranit nevhodný předklad) a 

 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 
 
 
 
Neakceptováno  
 
V popisu jednotlivých druhů značek, jak je uveden v § 3 
odst. 1 až 5 návrhu, není stanoveno, že by značka 
obsahovala či zahrnovala text jejího názvu. Podle našeho 
názoru je tak jednoznačně zřejmé, že tento text součástí 
značky není. Přebírá se dosavadní úprava, s níž v tomto 
ohledu nebyly žádné aplikační problémy. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 
Akceptováno částečně 
 
Ustanovení § 4 odst. 1 věta poslední jednoznačně a 
v souladu s ustanovením přílohy III bodu 1. třetího 
pododstavce první odrážky směrnice 92/58/EHS stanoví, za 
jakých podmínek mohou být výstražné symboly 
nebezpečnosti nahrazeny bezpečnostními značkami 
uvedenými v nařízení vlády, ani Odbor kompatibility 
Úřadu vlády ČR dosud neshledal transpozici dotčených 
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Resort Připomínky Vypořádání 
doplněné pro potřeby praxe o příklad (pozn. v textu níže 
upraveno a přeškrtnuto či podtrženo),  

a dále pro potřeby národního právního předpisu příslušně upravit 
odkazy na nařízení (ES) č. 1272/2008 a přílohu se značkami 
označit tak, jak bude v NV (pozn. v textu níže nezměněno, 
pouze označeno kurzivou). 

 
Příslušný text ze směrnice (příloha III směrnice bod 1) zní: 
Nádoby používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi 
klasifikovanými jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální 
nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví v souladu s 
nařízením (ES) č. 1272/2008 a nádoby užívané pro skladování 
takových nebezpečných látek nebo směsí, spolu s viditelným 
potrubím, obsahujícím nebo přepravujícím tyto nebezpečné látky a 
směsi, musí být označeny příslušnými výstražnými symboly 
nebezpečnosti v souladu s uvedeným nařízením. 
První pododstavec se nevztahuje na nádoby používané při práci po 
velmi krátkou dobu ani na nádoby, jejichž obsah se často mění, za 
předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření, zejména 
zajištění informací nebo školení, která zaručí stejnou úroveň 
ochrany. 
Štítky uvedené v prvním pododstavci mohou být: 
- nahrazeny výstražnými značkami stanovenými v příloze II s 
užitím stejných symbolů nebo piktogramů. Pokud v bodě 3.2 
přílohy II není uvedena odpovídající výstražná značka, musí být 
použit příslušný výstražný symbol nebezpečnosti stanovený v 
příloze V nařízení (ES) č. 1272/2008, 
- doplněny dalšími informacemi, jako jsou název nebo vzorec 
nebezpečné látky nebo směsi a podrobnosti rizika detaily 
k nebezpečnosti (např. text standardní věty o nebezpečnosti), 
- při přepravě nádob na pracovišti doplněny nebo nahrazeny 
značkami používanými v Unii pro přepravu nebezpečných látek 

ustanovení směrnice jako chybnou nebo nedostatečnou. 
Ustanovení přílohy III bodu 1. třetího pododstavce druhé 
odrážky směrnice 92/58/EHS uvádí pouze možnosti 
doplnění označení nádob a potrubí, tudíž není normativní. 
Připomínce je možné vyhovět tak, že v § 4 odst. 1 návrhu 
se na konci věty první vloží slova „, popřípadě bližšími 
údaji o její nebezpečnosti“ (bez ohledu na uvedené není 
zaměstnavatel při případném doplňování výstražných 
symbolů o další textové informace nikterak limitován). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
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Resort Připomínky Vypořádání 
nebo směsí.  
Odpovídající text (pozn. měněné a doplněné části) v angličtině: 
The labels referred to in the first paragraph may be: 
— replaced by warning signs ….., 
— supplemented by additional information, such as the name 
and/or formula of the hazardous substance or mixture and the 
details of the hazard, 
— for the transporting of containers ….. 
 
Směrnice například uvádí, že na „Štítky uvedené v prvním 
pododstavci mohou být….“ mimo jiné „doplněny dalšími 
informacemi, jako jsou název nebo vzorec nebezpečné látky nebo 
směsi a podrobnosti rizika“.  
 
Upozorňujeme, že pro potřeby praxe by měl být termín 
„podrobnosti rizika“ v návrhu NV přeformulován, viz výše a dále 
případně doplněn. Jeden výstražný symbol nebezpečnosti podle 
nařízení (ES) č. 1272/2008 může být používán pro naprosto 
odlišné nebezpečnosti – příklad: dráždí oči, senzibilizuje při styku 
s kůží nebo nebezpečný pro ozonovou vrstvu. Z tohoto důvodu 
považujeme na důležité doplnit do závorky možný příklad (např. 
text standardní věty o nebezpečnosti). 
 

5. Návrh NV § 4 odst. 1 
Požadujeme navrhované ustanovení § 4 doplnit o požadavky dané 
směrnicí. 
 
Odůvodnění:  
Návrh sice zapracovává bod 1 přílohy III směrnice, ale pouze 
částečně, a to jen ve vztahu ke značkám, ale už ne k dalším 
možnostem označení nádob a potrubí, jak uvádí směrnice. Text § 4 
odst. 1 návrhu NV sice vychází z přílohy III směrnice 92/58/EHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Z připomínky není jasné, o které požadavky směrnice by 
měl být návrh § 4 odst. 1 doplněn, ani v jakém vztahu je 
tato připomínka k připomínce s číslem 4, vztahující se 
k témuž ustanovení návrhu, ani Odbor kompatibility Úřadu 
vlády ČR dosud neshledal transpozici dotčených 
ustanovení směrnice jako chybnou nebo nedostatečnou. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
bodu 1, ale zapracovává JEN určitou část, která se týká značek 
jako takových (vzhled, umístění a provedení), ale vůbec 
nezapracovává další části bodu, které se týkají dalších možných 
označení nádob nebo potrubí uvedené ve směrnici.  
 

6. Návrh NV § 5 odst. 1 
Požadujeme v navrhovaném znění § 5 odst. 1 nahradit slovo 
„požadována“ slovem „prováděna“.  
 
Odůvodnění: Směrnice 92/58/EHS v příloze I bodu 9, prvním 
pododstavci uvádí „…musí být vydávány tak dlouho, jak vyžaduje 
prováděná činnost.“ 
 

7. Odůvodnění § 5 odst. 4 
Požadujeme ve zvláštní části odůvodnění doplnit k § 5 odst. 4 
vysvětlení nebo příklad, co předkladatel myslí pojmem „zvláštní 
dohled“.  
Dále dáváme ke zvážení, zda do § 5 odst. 4 návrhu nařízení vlády 
netransponovat celý text přílohy VI bod 2.3 směrnice, resp. i text 
„… pod zvláštním dohledem nebo musí být opatřena náhradním 
světlem. 
 
Odůvodnění: Z návrhu a jeho odůvodnění není jasné, co je 
myšleno zvláštním dohledem.  
 

8. Návrh NV § 8 a § 9 ve vazbě k navrhovanému znění § 4 
odst. 3 označování místností 

Požadujeme stanovit přechodné období či postup pro odstranění 
původních značek a jejich nahrazování. 
 
Odůvodnění: 
Návrh NV neobsahuje žádné přechodné období ani postup pro 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 
 
 
Akceptováno 
 
Znění § 5 odst. 1 bude  upraveno ve smyslu požadavku 
přílohy I bodu 9. směrnice, a to takto: „… a musí být 
vydávány po celou dobu, po kterou to provádění této 
činnosti vyžaduje.“. 
 
 
Akceptováno 
 
V odůvodnění   bude  doplněno vysvětlení: „Zvláštním 
dohledem se rozumí například opatření zaměstnavatele 
k zajištění kontroly provozuschopnosti světelného signálu a 
stanovení postupu v případě jeho poruchy, včetně realizace 
tohoto opatření.“ 
 
 
 
Akceptováno jinak 
 
vzhledem k tomu, že přímo použitelný předpis EU 
(nařízení CLP), kterým jsou výstražné symboly 
nebezpečnosti zavedeny,  je účinný již od 20. 1. 2009, a že 
lhůta pro transpozici směrnice 2014/27/EU uplynula 
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odstranění původních značek podle nařízení vlády nebo již zrušené 
vyhlášky č. 402/2011 Sb. (provádějí předpis k chemickému 
zákonu) a nahrazení výstražnými symboly nebezpečnosti podle 
nařízení CLP při označení skladů. MZ upozorňuje na praxi, kde 
bude v tomto případě možné očekávat „zmatek“ vznikající různým 
přelepováním značek a symbolů. 
 

9. Návrh NV Příloha k NV bod 3 – Značka zákazu 
 
Požadujeme upravit texty vysvětlující jednotlivé značky uváděné 
pod značkami. Například: 

Zákaz kouření a otevřeného ohně (směrnice), Smoking and 
naked flames forbidden (směrnice v angličtině), Zákaz výskytu 
otevřeného ohně (návrh nařízení vlády) 
 
Zákaz vstupu pro pěší (směrnice), No access for pedestrians 
(směrnice v angličtině), Průchod pro pěší zakázán (návrh 
nařízení vlády). 

 
Odůvodnění: 
Texty pod značkami uváděnými ve směrnici a návrhu nařízení 
vlády se liší. V některých případech lze rozdílné texty tolerovat, 
neboť mají v podstatě stejný význam a jsou již zažité, ale 
v některých případech mohou mít rozdílné texty i rozdílný 
význam. MZ upozorňuje, že z důvodu zkráceného MPŘ a tudíž 
nedostatku času, nebyly ze strany MZ překontrolovány značky 
všechny. Příklad výše je uveden k upozornění předkladatele na 
potřebu důkladné kontroly. 

1. 6. 2015, není odklad účinnosti navrhovaného nařízení 
vlády, zejména pokud jde o přizpůsobení přímo 
použitelnému předpisu EU, možný. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 
Neakceptováno 
 
Návrh obsahuje pouze nejnutnější změny oproti nařízení 
vlády č. 11/2002 Sb., související s provedením směrnice 
2014/27/EU a napravující zřejmé věcné chyby. Texty pod 
značkami, ač rozdílné od směrnice, jsou v praxi vžité a ze 
strany Evropské komise ani OKOM nebyla transpozice 
směrnice v tomto ohledu shledána nesprávnou ani 
nedostatečnou. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 

MSP 2. K § 9 
 
Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele, podle něhož skutečnost, 
že „[n]avrhovaná právní úprava nepřináší rozsáhlé změny oproti 

Akceptováno  
 
. 
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právní úpravě stávající“ odůvodňuje návrh, aby nařízení vlády 
nabylo účinnosti dnem jeho vyhlášení. Konstatujeme, že 
předkladatelem tvrzená skutečnost nezakládá naléhavý obecný 
zájem ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.,  
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, jenž představuje jediné kritérium, kterým lze 
ospravedlnit kratší legisvakanční lhůtu, než je obecná 
patnáctidenní lhůta. Především však upozorňujeme, že podle § 6 
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, budou zaměstnavatelé povinni zajistit, aby byly na 
pracovištích umístěny bezpečnostní značky a značení v souladu s 
návrhem nařízení vlády. V případě absence legisvakanční lhůty by 
tito neměli možnost zajistit naplnění tohoto požadavku přede 
dnem nabytí účinnosti nařízení vlády.  
Požadujeme proto, aby byla v ustanovení o nabytí účinnosti 
právního předpisu stanovena alespoň minimální, tj. patnáctidenní 
legisvakanční lhůta. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Pardubický 
kraj  
 

Zásadní připomínka: 
 
V návrhu nařízení navrhujeme do § 1 doplnit odst. 2 následujícího 
znění: 
„(2) O umístění značek a zavedení signálů rozhodne povinná 
osoba dle místních podmínek, na základě vyhodnocení rizika 
ohrožení osob, pokud použití značek a signálů nestanoví jiný 
právní předpis nebo osoba, která uvádí výrobek na trh.“ 
Odůvodnění: 
Umístění značek je osobami státního dozoru u různých 
kontrolovaných zaměstnavatelů  a osob vyžadováno nesystémově 
podle osobního pohledu na označení provozních prostor. Za 

 
 
Neakceptováno - vysvětleno 
 
Podmínky, za kterých je zaměstnavatel povinen umístit 
bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, stanoví zákon (§ 6 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb.). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
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Resort Připomínky Vypořádání 
stěžejní proto navrhujeme vyhodnocení rizika ohrožení osob. 

SPČR KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
1. K § 4 odstavec 1) 

Doporučujeme uvést text odstavce do souladu se směrnicí 
2014/27/EU a 
a) doplnit je o „viditelné potrubí“ a rovněž „potrubí obsahující 
nebo přepravující nebezpečné látky a směsi“, jak je ve směrnici 
uvedeno.   
 
 
 
b) doplnit možnost uvést kromě dalších informací, jako jsou 
název nebo vzorec nebezpečné látky nebo směsi, „i podrobnosti 
rizika“.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
ii. Směrnice 2014/27/EU požaduje označování pro skladování 

velkého množství nebezpečných látek nebo směsí. V textu 
ustanovení § 4 odst. 3) návrh nařízení vlády bez jakéhokoliv 
zdůvodnění rozšiřuje požadavek označování i na jejich 
dopravování.   
Jako neodůvodněný a nad rámec směrnice požadujeme 
vypustit na označování látek a směsí při dopravě. 

 
 
Akceptováno částečně 
(viz též připomínka č. 4 MZD)  
 
Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR neshledal nesoulad 
návrhu ustanovení § 4 odst. 1 se směrnicí. 
ad a): slova „, kterým se tyto látky nebo směsi dopravují“ 
budou  nahrazena  slovy „obsahující nebo přepravující tyto 
látky nebo směsi“; z ustanovení, že potrubní vedení musí 
být označeno „na viditelném místě“, vyplývá, že označeno 
musí být pouze to potrubí, které je (alespoň zčásti) 
viditelné 
ad b): v § 4 odst. 1 návrhu se na konci věty první vloží 
slova „, popřípadě bližšími údaji o její nebezpečnosti“ (bez 
ohledu na uvedené není zaměstnavatel při případném 
doplňování výstražných symbolů o další textové informace 
nikterak limitován). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 
Neakceptováno  
 
Požadavky na označování místností, uzavřených prostor 
nebo prostranství jsou ve stejném rozsahu – tedy nejen pro 
skladování, ale i pro dopravování – již upraveny v § 4 
odst. 3 stávajícího nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a není 
věcný důvod k jejich zužování či zmírňování. V důsledku 
novelizace směrnice 92/58/EHS směrnicí 2014/27/EU se 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 

4.  K § 9 
Vzhledem k tomu, že právní předpis v oblasti bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci nařizuje, aby v den jeho účinnosti 
byla již příslušná označení a signály provedená a funkční, nelze 
od podnikatelských subjektů oprávněně požadovat, aby v jejich 
provozech bylo vše realizováno v den vyhlášení nařízení vlády. 
Vzhledem k tomu, že bude nutno příslušná další označení a 
zařízení nakoupit a provést nebo nainstalovat, žádáme, aby 
účinnost nařízení vlády byla stanovena s reálným odstupem po 
jeho vyhlášení, nejlépe po 12 měsících o vyhlášení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

5.  K příloze 
Vzhledem k tomu, že stávající nařízení vlády č. 11/2002 Sb. má 
ve své příloze (část 4) u značek výstrahy už teď většinu 
symbolů nebezpečnosti v souladu s požadavky předpisů 
Evropské unie, požadujeme, aby do přílohy byly doplněny ty 
zbývající, tedy  

a)      GHS 04 (plyny pod tlakem)  
b)      GHS 08 (senzibilizace, mutagenita, karcinogenita…) 
c)      GHS 09 (nebezpečí pro vodní prostředí),  

všechny tedy v jednotném provedení – žlutý trojúhelník 
s černým orámováním a piktogramem dle CLP. Na všechny 
zásobníky by se pak postupně přecházelo s tímto značením. 
Tato připomínka je zásadní.  

pouze mění názvosloví a způsob označování. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 
Akceptováno jinak 
 
Bude stanovena patnáctidenní legisvakanční lhůta. Návrh 
obsahuje pouze nejnutnější změny oproti nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb., související s provedením směrnice 
2014/27/EU a napravující zřejmé věcné chyby. 
Odůvodnění bude doplněno, neboť v hrozbě sankce ze 
strany Evropské komise spatřuje předkladatel  naléhavý 
obecný zájem.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 
 
Neakceptováno  
 
Směrnice 2014/27/EU, kterou se – v jejím článku 1 – mění 
směrnice 92/58/EHS s cílem uvést ji do souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008, upřednostňuje při 
označování nádob, potrubí atd. obsahujících nebezpečné 
látky nebo směsi užívání výstražných symbolů 
nebezpečnosti (GHS), zatímco užívání výstražných značek 
podle bodu 3.2 přílohy II směrnice 92/58/EHS připouští 
v případě, že tyto (stávající) značky obsahují stejný 
piktogram. Zavádění nových výstražných značek pro 
nahrazení příslušných (již zavedených) GHS by bylo proti 
smyslu této úpravy. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
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Resort Připomínky Vypořádání 
ČMKOS Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala Návrh 
nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů na zasedání Legislativní rady 
ČMKOS dne 22. srpna 2017. 
 
K jednotlivým ustanovením 
1. V ustanovení § 4 na závěr odstavce 1 požadujeme vložit 
větu: „Označení podle tohoto nařízení nenahrazuje označení 
obalů nebezpečných chemických látek a směsí podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie2).“ 
 
Odůvodnění: 
 
K návrhu nás vedou především praktické zkušenosti z terénu, kdy 
zejména při používání náhradních obalů, např. při rozplňování 
chemických látek a směsí z balíku do menších nádob, vznikají 
problémy s jejich označováním. Dokonce i útvar hlavního 
hygienika, svého času, prezentoval, že postačí označení podle 
stávajícího  NV 11/2002 Sb. s odvoláním na stejnou formulaci, 
která je v ustanovení §4 odst. 1) i v navrhovaném NV, kde se, bez 
bližší definice, hovoří o „nádobách“. Považujeme za nutné tuto 
otázku jednoznačně precizovat, neboť jak podle starého tak 
nového NV nelze označení obalů takto redukovat, neboť ani návrh 
nového NV neřeší např. otázku označení „nádob“ s obsahem 
karcinogenů, mutagenů, reprodukčně toxických látek a směsí, 
aspirační toxicity, specifické orgánové toxicity, aj. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno 
 
Požadované ustanovení by bylo v kolizi s nařízením CLP 
dostatečně zabráněno navrženým ustanovením § 1 věty 
druhé. Povinnost zajistit označování a balení nebezpečných 
látek a směsí podle nařízení CLP je uložena dodavatelům, a 
to (pouze) před uvedení látek nebo směsí na trh [viz čl. 4 
odst. 4 a čl. 2 odst. 26 nařízení EP a Rady (ES) 
č. 1272/2008]. 
 
Navržené ustanovení § 4 odst. 1 umožňuje (a preferuje), 
aby nádoby na pracovišti, které obsahují nebezpečné látky 
nebo směsi, byly označeny výstražnými symboly 
nebezpečnosti podle nařízení CLP, i když tyto nádoby 
nejsou obalem nebo balením určeným k uvedení na trh a 
povinnost označení podle nařízení CLP se na ně 
nevztahuje. Pokud by zaměstnavatel byl v postavení 
dodavatele a předmětné nádoby na pracovišti byly obalem 
nebo balením určeným k uvedení na trh, nepochybně by 
musely být označeny v souladu s nařízením CLP (uplatnilo 
by se ustanovení § 1 věty druhé, nehledě na aplikační 
přednost přímo použitelného předpisu EU). 
 
ČMKOS vzala odůvodnění k zásadní připomínce na 
vědomí.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
ČBÚ  K § 4 odst. 3: 

ČBÚ požaduje ve větě první slova „je skladováno nebo 
dopravováno velké množství nebezpečných látek nebo směsí“ 
nahradit slovy „jsou skladovány nebo dopravovány nebezpečné 
látky a směsi“ a slova „pokud nepostačuje“ nahradit slovy „pokud 
výjimečně, zejména kde je skladováno nebo dopravováno velmi 
malé množství takových látek, nepostačuje“. 

Ve větě druhé je pak třeba slova „Sklady většího počtu 
nebezpečných látek nebo směsí musí být podle dané situace“ 
nahradit slovy „Sklady podle věty první musí být“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že i malá množství chemických látek a směsí, 
např. výbušniny, látky a směsi třídy 3, 4.1 apod., mohou 
vykazovat značné nebezpečí, považuje ČBÚ z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, 
jakož i z hlediska zásahu při mimořádných událostech, za nutné, 
aby místnosti/provozy byly řádně označeny značkou výstrahy 
nebo výstražným symbolem nebezpečnosti již před vstupem do 
nich, a to zpravidla vždy, a jen zcela výjimečně aby byla dotčeným 
subjektům dávána volnost v jejich označení.  

Akceptováno jinak  
(viz též připomínka MV) 
 
Smyslem směrnice – podle přílohy III bodu 5 se 
dostatečnost označení na jednotlivých obalech posuzuje 
z hlediska jeho viditelnosti a srozumitelnosti a s ohledem 
na jeho rozměry. Na základě obecných ustanovení 
zákoníku práce o prevenci rizik je zaměstnavatel povinen a 
oprávněn toto vyhodnotit. 

Změnu věty první akceptujeme s tím, že slova „je 
skladováno nebo dopravováno velké množství 
nebezpečných látek nebo směsí“ se nahradí slovy „jsou 
skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky a směsi“ a 
na konci věty se vloží slova „zejména s ohledem na jeho 
velikost a zřetelnost“. 

Ve větě druhé, vzhledem k povinnosti transpozice článku 1 
odstavce 3 písm. b) směrnice 2014/27/EU, se slova 
„většího počtu“ zrušit a v části za středníkem slova 
„v tomto případě“ nahradí slovy „při skladování většího 
počtu nebezpečných látek nebo směsí“. 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 

SCHP ČR K § 9 

Žádáme přidat přechodné ustanovení,  tedy zpracovat do § 9 
doplňující text - např. „Ustanovení § 4 nabývá účinnosti dnem 
následujícím po 12 měsících ode dne vydání tohoto nařízení“. 
(zásadní připomínka) 
 

Akceptováno jinak 

Návrh obsahuje pouze nejnutnější změny oproti nařízení 
vlády č. 11/2002 Sb., související s provedením směrnice 
2014/27/EU a napravující zřejmé věcné chyby. 
Odůvodnění bude doplněno, neboť v hrozbě sankce ze 
strany Evropské komise spatřuje předkladatel  naléhavý 
obecný zájem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7CKQ93)



 

13 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
 

 

K příloze 

 Vzhledem k tomu, že stávající NV č. 11/2002 má ve své příloze 
(část 4) u značek výstrahy už teď většinu symbolů nebezpečnosti 
dle EU, požadujeme   DO PŘÍLOHY doplnit ty zbývající, tedy  

a)      GHS 04 (plyny pod tlakem)  
b)      GHS 08 (senzibilizace, mutagenita, karcinogenita…) 
c)      GHS 09 (nebezpečí pro vodní prostředí) 

Vše tedy v jednotném provedení – žlutý trojúhelník s černým 
orámováním a piktogramem dle CLP. Na všechny zásobníky by se 
pak postupně přecházelo s tímto značením – ne s těmi kosočtverci. 
(zásadní připomínka) 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 

Akceptováno jinak 
(viz totožná připomínka č. 5 SPČR) 

Směrnice 2014/27/EU, kterou se – v jejím článku 1 – mění 
směrnice 92/58/EHS s cílem uvést ji do souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008, upřednostňuje při 
označování nádob, potrubí atd. obsahujících nebezpečné 
látky nebo směsi užívání výstražných symbolů 
nebezpečnosti (GHS), zatímco užívání výstražných značek 
podle bodu 3.2 přílohy II směrnice 92/58/EHS připouští 
v případě, že tyto (stávající) značky obsahují stejný 
piktogram. Zavádění nových výstražných značek pro 
nahrazení příslušných (již zavedených) GHS by bylo proti 
smyslu této úpravy.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
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