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IV. 
 

Odůvodnění 
 

Obecná část 
 
A) Zhodnocení platného právního stavu 

 
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je s účinností od 1. ledna 2007 upravena 

především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým        
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

 
Způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, je upraven nařízením vlády č. 28/2002 
Sb., které bylo vydáno na základě § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce,          
ve znění pozdějších předpisů a na základě § 23 písm. e) zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se postupuje podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb.         
do doby vydání nařízení vlády k provedení § 5 odst. 2 tohoto zákona.  

 
V § 5 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou v 

odstavci 1 stanoveny požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů mající za 
cíl dodržování zásad bezpečného chování na pracovišti a v odstavci 2 je uvedeno, že bližší 
požadavky na  způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.  

 
 V § 21 písm. a) téhož zákona je pak stanoveno, že vláda vydá nařízení k provedení § 5 

odst. 2. Tím je dáno zákonné zmocnění k vydání nového nařízení vlády, kterým se stanoví 
bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, které nařízení vlády 
č. 28/2002 Sb. zcela nahradí. 

 
B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

 
Cílem navrhované právní úpravy je zpřesnění prostřednictvím změny stávající právní 

úpravy spočívající: 
 
1. v rozšíření její působnosti na veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou 

nebo křovinořezem, 
 

2. ve vyloučení práce osamocených zaměstnanců při kácení stromů, 
 

3. v zavedení požadavku na provádění vybraných, obzvláště rizikových činností pouze 
náležitě vyškolenými zaměstnanci, 
 

4. ve zpřesnění týkajícím se zabezpečení ústupové cesty a odvětvení spodní části kmene 
stromu před zahájením jeho kácení, 
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5. v nahrazení chybné veličiny „průměr nedořezu“ v popisu parametrů řezu správnou 
veličinou „šířka nedořezu“, 
 

6. ve vymezení ohrožených prostorů při použití harvestoru a při použití vyvážecí 
soupravy, 
 

7. v zavedení požadavku na provádění činností při zpracování kalamity pouze 
vyškolenými zaměstnanci a 
 

8. ve zpřesnění požadavků na pracovní postupy při práci s řetězovou pilou. 
 
Změna právní úpravy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech                   

a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zpřehlední právní úpravu a precizuje      
pro podnikatelské subjekty – zaměstnavatele i osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen 
„OSVČ“)  povinnosti v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající            
ze zákoníku práce a ze zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví      
při práci. Současně tím vytvoří předpoklady pro snižování pracovní úrazovosti v lesnictví        
a při těžbě dřeva a rovněž vytváří předpoklady pro zefektivnění kontrolní činnosti orgánů 
inspekce práce v tomto odvětví, což ve svém důsledku ke snižování pracovní úrazovosti 
taktéž přispěje. 

 
V průběhu doby účinnosti nařízení vlády č. 28/2002 Sb. rovněž nastaly v dotčeném 

odvětví nové skutečnosti, které je nutno v navrhované právní úpravě zohlednit, zejména jde    
o rostoucí podíl těžby dříví s využitím harvestorů a vyvážecích souprav, tj. víceoperačních 
těžebně-dopravních strojů, které eliminují některá tradiční rizika, ale na druhé straně jsou        
s jejich nasazením spojena rizika nová.  

 
Zkušenosti s praktickou aplikací nařízení vlády č. 28/2002 Sb. odhalily věcnou chybu        

v popisu parametrů řezu při manuálním kácení stromů a některé nedostatečně přesně popsané 
pracovní postupy, což obojí může vést k nežádoucímu zvýšení rizika úrazů při těžbě dříví. 

 
Vzhledem k tomu, že převážnou část manuální těžby dříví provádějí na konci 

subdodavatelského řetězce OSVČ, a tato činnost je tudíž vykonávána mimo pracovněprávní 
vztahy, je nezbytné umožnit aplikaci požadavků na způsob organizace práce a pracovních 
postupů také na OSVČ.  

 
V části druhé zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

bylo upraveno zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. V § 12 se pak stanoví, že na právní vztahy týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, jde-li například o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje nebo 
fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního 
předpisu (např. živnostenský zákon), se vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 
zákoníku práce a § 2 až 11 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich 
rozsahu.  

 
Dále v § 13 je stanoveno, že tam, kde se v zákoníku práce nebo v § 2 až 11 tohoto zákona 

uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12. Na právní 
vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSANWF5B9O)



3 
 

mimo pracovněprávní vztahy se v uvedených případech vztahují též prováděcí právní 
předpisy vydané k provedení ustanovení zákoníku práce a zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 
V sekci ekonomických činností (CZ-NACE) „Zemědělství, lesnictví a rybářství“ je      

v České republice statistický ukazatel „četnost pracovních úrazů“, tj. počet nově vzniklých 
pracovních úrazů za daný rok vztažený na 100 nemocensky pojištěných osob, trvale nejvyšší 
ze všech sekcí ekonomických činností, a to přesto, že za dobu účinnosti nařízení vlády           
č. 28/2002 Sb. jeho hodnota poklesla na zhruba polovinu. Z uvedeného je zřejmé, že právní 
regulace v dotčené oblasti je opodstatněná a že je nezbytné ji zachovat. V posledních čtyřech 
letech se však pokles četnosti pracovních úrazů zastavil, v roce 2014 tento ukazatel dokonce 
mírně vzrostl a v roce 2015 na stejné hodnotě setrval, což vyvolává potřebu zpřesnění, 
popřípadě zpřísnění, právní úpravy a zefektivnění jejího prosazování v praxi. 

 
Podle údajů poskytnutých Státním úřadem inspekce práce (dále též „SÚIP“)               

na základě jím vedeného informačního systému o pracovních úrazech se počty smrtelných 
pracovních úrazů a závažných pracovních úrazů, tj. úrazů vyžadujících hospitalizaci 5 a více 
dní, ke kterým došlo při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, během 
posledních šesti let sice snížily, ale pozitivní trend se zastavil. Zejména počet smrtelných 
úrazů v roce 2015 vzrostl a vrátil se tak zpět na úroveň roku 2012. 

  
Navrhovaná právní úprava vytváří lepší předpoklady ke snižování celospolečenských 

nákladů na pracovní úrazy a jiné nehody spojené s nedostatečným zajišťováním bezpečnosti        
a ochrany zdraví při práci. 

 
V podrobnostech viz shrnutí závěrečné zprávy RIA. 

 
D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

České republiky 
 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona 
č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod 
(Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb., 
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky).  Návrh respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není 
v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky.  

 
Návrh nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb. 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsah návrhu nařízení 
vlády je v souladu se zákonným zmocněním, je v jeho mezích a nejde svým obsahem nad 
rámec zákona. 

 
Nařízení vlády dotváří jen 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. 
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E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie, a s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 
Navrhovaná opatření jsou v souladu s právem Evropské unie a aktuální judikaturou 

soudních orgánů EU, neboť problematika navržené právní úpravy, tj. požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, specifické pro práce v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru, není upravena žádnými zvláštními právními předpisy Evropské unie    
a judikatura soudních orgánů Evropské unie se věcné problematiky navržené právní úpravy 
netýká. 

  
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v unijním právu založena na systému 

minimálních požadavků stanovených rámcovou směrnicí 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 
o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a 
samostatnými směrnicemi ve smyslu čl. 16 odst. 1 rámcové směrnice, přičemž se členským 
státům umožňuje stanovit požadavky přísnější, pokud se jimi poskytuje vyšší stupeň ochrany 
zaměstnanců. Konkrétní požadavky pro zajištění bezpečnosti při práci specifické pouze pro 
práce v lese nejsou právem EU přijaty, právo EU ovšem vznáší obecné požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Návrhu se proto v širších souvislostech dále dotýkají 
zejména tyto předpisy EU: 

 
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení 
zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) a 

 
• směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 

 
Uvedené směrnice jsou do právního řádu ČR transponované jinými právními předpisy, 

návrh sám jejich transpozici neprovádí. 
 
Stanovení národních požadavků na způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru, je proto v souladu s právem Evropské unie. 

 
Na oblast navrhované úpravy se žádná mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nevztahuje. 
 
F) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy 
 
Vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje ve srovnání se stávající právní úpravou         
v  nařízení vlády č. 28/2002 Sb. žádné dodatečné nároky na státní rozpočet, stejně tak se       v 
důsledku jejího přijetí nepředpokládá potřeba navýšení počtu pracovníků v organizačních 
složkách státu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSANWF5B9O)



5 
 

V důsledku navrhované právní úpravy se nepředpokládá ani přímý dopad do ostatních 
veřejných rozpočtů a do rozpočtů územních samosprávných celků. 

 
Vliv na podnikatelské prostředí České republiky  
 

V důsledku vydání navrhovaného nařízení vlády se nepředpokládá žádný významný 
finanční dopad na straně výdajů na podnikatele, neboť nové požadavky lze zvládnout 
opatřeními organizační povahy. Ke zvýšení nákladů na lidské zdroje může dojít u subjektů, 
které dosud využívají nedostatečně kvalifikované zaměstnance, což bude kompenzováno 
zvýšením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snížením rizika pracovních úrazů a jiných 
nežádoucích událostí. Následkem očekávaného snížení výskytu pracovních úrazů, obzvláště 
úrazů závažných a smrtelných, se předpokládají pozitivní dopady jak na podnikatele, tak v 
sociální oblasti. 
 
Ostatní vlivy 
 

Nepředpokládají se negativní sociální dopady, neboť nedochází ke snížení úrovně 
ochrany zaměstnanců. Navrhovaná právní úprava nepřináší rizika diskriminace a nerovného 
zacházení, neboť navrhovaná právní úprava se bude aplikovat u všech subjektů shodně, 
bez snahy určitou skupinu zaměstnanců zvýhodnit či znevýhodnit. Nepředpokládají se dopady 
na životní prostředí. Jako vedlejší efekt lze nicméně očekávat, že v důsledku dodržování 
bezpečných pracovních postupů a správnou obsluhou a údržbou mechanizačních prostředků 
dojde ke zmírnění negativních dopadů těžby dřeva na přírodní prostředí a funkci lesa. 

 
V podrobnostech viz shrnutí závěrečné zprávy RIA. 
   

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. 

 
 

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 

 
Ustanovení § 1 stanoví jednotlivé aspekty, které musí zaměstnavatel zohlednit při 

organizování práce a stanovení pracovních postupů.  
 
K § 2 

 
Ustanovení § 2 vymezuje užívané pojmy. Vymezení se oproti stávající platné právní 

úpravě rozšiřuje o pojmy „samostatně pracující zaměstnanec“, „ruční nářadí s ostřím“, 
„harvestor“ (toto slovo, vzniklé převzetím z anglického „harvester“, je zcela běžně používáno 
v české lesnické, dřevařské i obchodní terminologii a nelze je vhodně nahradit jiným, ryze 
českým pojmem), „vyvážecí souprava“, „kalamita“ a „polom“. Zároveň se některé pojmy 
zpřesňují, zejména se mezi práce „na pracovištích obdobného charakteru“ výslovně zahrnují 
veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem, a to z důvodu,                   
že organizace práce ani pracovní postupy při práci s tímto nářadím nejsou jinde upraveny, 
přestože s používáním tohoto nářadí je spojeno vysoké a z povahy jeho funkce nevyhnutelné 
riziko. Smyslem vymezení pojmů ve zvláštním ustanovení je zpřehlednění právní úpravy, aby 
následující ustanovení, ve kterých se pojmy užívají, nemusela být rozšiřována o vysvětlení 
užitých pojmů. 

 
Ustanovení písm. c) vychází ze skutečnosti vyplývající z ustanovení § 12 zákona          

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z úvodního ustanovení 
navrhovaného nařízení vlády, že navrhovaná právní úprava se vztahuje i na bezpečnost            
a ochranu zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, tudíž že 
se zaměstnancem pro účely tohoto nařízení rozumí také OSVČ, popřípadě zaměstnavatel, 
který je fyzickou osobou a sám též pracuje. 
 
K § 3 

 
Uvádějí se nejdůležitější zásady pro určení organizace práce a stanovení pracovních 

postupů. Ustanovení upřesňuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které musí 
zaměstnavatel zajistit s ohledem na vykonávanou činnost, způsob komunikace při práci 
osamoceného nebo samostatně pracujícího zaměstnance, vybavení osobními ochrannými 
prostředky a předání pracoviště. 

 
V odstavci 1 se odkazuje mimo jiné na ustanovení § 12 a § 13 zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tím je připomenuto, že navrhovaná 
právní úprava se vztahuje i na bezpečnost a ochranu zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, tudíž že se zaměstnavatelem, popřípadě podle okolností 
zaměstnancem, rozumí také OSVČ. 

 
Do odstavce 3 byly přesunuty základní požadavky na stanovení pracovních postupů 

při kácení stromu, důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dosud obsažené 
v příloze k nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Ze stejného důvodu byly v odstavci 6 nově 
stanoveny požadavky na předání pracoviště. 
K § 4 
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Nově upravené ustanovení stanoví požadavek na výběr zaměstnanců pro provádění 
zde vyjmenovaných činností, které svojí povahou představují zvýšené riziko vzniku úrazu,      
a vymezuje okruh zaměstnanců, které může zaměstnavatel prováděním takových činností 
pověřit. Požadavek je odůvodněn poznatky inspekce práce z kontrol a z vyšetřování příčin     
a okolností vzniku závažných úrazů, jejichž častou příčinou je právě neodborně nebo chybně 
provedená operace. 
 
K § 5 

 
Nedílnou součástí návrhu nařízení vlády je příloha, ve které jsou zásady bezpečné 

práce uvedené v § 3 podrobně rozvedeny do požadavků pro jednotlivé pěstební a těžební 
činnosti. 
 
K § 6 

 
Nařízení vlády č.  28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce                   

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru, nelze novelizovat, neboť se opírá o zrušené zmocnění. K provedení 
potřebných změn je proto nutné vydat právní úpravu novou a stávající právní předpis zrušit. 
 
K § 7 

 
Navrhovaná právní úprava nepřináší rozsáhlé změny oproti stávající platné právní 

úpravě, proto se lhůta dvou měsíců jeví jako přiměřená k tomu, aby se s právním předpisem 
mohly ještě před nabytím jeho účinnosti seznámit osoby, pro které je určen. 
 
 
K příloze k nařízení vlády 

 
Nově je těžební činnost rozdělena na těžbu dříví jako takovou, samostatný článek pak 

zahrnuje zpracování vývratů, polovývratů a polomů a nově též práce v obtížných 
podmínkách. Další články pak obsahují práce s řetězovou pilou, soustřeďování dříví, odvoz 
dříví, manipulaci a skladování dříví a práce ve výškách na stojících stromech. 
 
K čl. I.: 
 

Jsou uvedeny základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při pěstebních 
pracích, prováděných s pracovními nástroji, bez podstatných změn oproti současné právní 
úpravě. 
 
K čl. II.: 
 

Bezpečnostní pokyny vycházejí z technologie těžby běžně rostlých stromů a jsou 
rozpracovány postupně od kácení po odvětvování. S ohledem na povahu pracoviště v lese       
a na riziko spojené s manuálním kácením stromů se nově stanoví, aby zaměstnavatel 
nepřipustil kácení stromů osamělým zaměstnancem, tzn. bez zajištěného dohledu. 
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K čl. III.: 
 

Bezpečnostní pokyny vycházejí z technologie zpracování vývratů, polovývratů, 
polomů a abnormálně rostlých stromů. Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí v těchto 
abnormálních podmínkách se stanoví, aby zaměstnavatel těmito pracemi pověřoval pouze 
náležitě vyškolené a zkušené zaměstnance. 

 
Nově se v bodě 4. stanoví nutnost zajištění trvalého dozoru při provádění prací             

v obtížných podmínkách, které jsou v tomto bodě vymezeny. Důvodem je zajistit, aby          
do ohroženého prostoru při kácení stromu nevstupovaly fyzické osoby – může jít o turisty, 
houbaře, cyklisty či jakékoli další fyzické osoby, které vstoupily do prostoru těžby dříví, buď  
z vlastní nepozornosti, nebo nekázně anebo z důvodu nedostatečného označení tohoto 
prostoru. Samostatně pracující dřevorubec nemůže při provádění řezu dostatečně účinně 
sledovat ohrožený prostor a zabránit přiblížení uvedených osob, v důsledku čehož pak může 
dojít – a bohužel již nejednou došlo – k úrazům těchto osob, včetně úrazů smrtelných. 
 
K čl. IV.: 
 

Jsou uvedeny základní bezpečnostní pokyny pro práci s řetězovou pilou. Nově se 
používá výraz „řetězová pila“ pro všechny druhy a typy motorových řetězových pil místo 
výrazu „JMP“ nebo “ruční motorová řetězová pila“. 

 
Vzhledem k absenci jiné právní úpravy týkající se používání řetězové pily                   

a rizikovosti této činnosti je tento článek oproti současné úpravě podstatně rozšířen, zejména 
o zamezení používání řetězové pily bez příslušných bezpečnostních a ochranných prvků         
a zařízení a o požadavek na používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
 
K čl. V.: 
 

Bezpečnostní pokyny jsou setříděny pro soustřeďování dříví, traktory, lanovými 
dopravními systémy a koňmi. Nově se při volném spouštění výřezů ze svahu nepřipouští        
v ohroženém prostoru ani přítomnost zaměstnanců vykonávajících zde práci, a to z důvodu 
nepřijatelného rizika, kterému je zaměstnanec, pokud se věnuje své práci, v takovém případě 
vystaven. 
 
K čl. VI.: 
 

Nově je vloženo ustanovení o stručných bezpečnostních pokynech pro odvoz dříví, 
včetně jeho nakládání a skládání, týkající se zejména používání ochranné přilby a práce        
se zdvihacím zařízením. 
 
K čl. VII.: 
 

Ustanovení zachovává původní znění přílohy k nařízení vlády č. 28/2002 Sb.,  
rozšířené o nutnost používání ručního nářadí při manipulaci s dřívím z důvodu předcházení 
úrazům horních končetin a dále o  bližší specifikaci přirozeného sklonu bočních stran hranice 
dříví při jeho volném uskladňování, k zabránění samovolného pohybu dříví. 
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K čl. VIII.: 
 

Práce ve výškách je zaměřena jak na sběr semen ze stojících stromů, tak na práci         
s řetězovou pilou při vyvětvování nebo zkracování na stojících stromech. Vzhledem k vysoké 
rizikovosti práce s řetězovou pilou, zejména jde-li navíc o práci ve výšce, je stanoveno, že     
pro takovou práci musí být zaměstnavatelem zajištěno zpracování místního provozního 
bezpečnostního předpisu. Jedná se o místní provozní bezpečnostní předpis ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se upraví používání řetězové 
pily v těchto specifických podmínkách při zohlednění všech rizik vyplývajících ze zvláštnosti 
práce ve výškách v daném konkrétním případě. 
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