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VI. 
 
 

Vypořádání připomínkového řízení k  návrhu nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na způsob 
organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 12. prosince  2016, s termínem sdělení stanovisek do 3. ledna 2017, a to 
celkem na 80  připomínkových míst. Stanovisko zaslalo celkem 54  připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem  34 připomínkových 
míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 38 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 15 připomínkových míst, z toho  6 
připomínkových míst vzneslo připomínky označené jako zásadní  a  9 připomínkových míst pouze  připomínky doporučující. Vypořádání 
zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce:  
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
MZE 
 

1. K § 4 nařízení vlády  

V první větě požadujeme vložit za slova „řetězovou pilou“ slovo 
"harvestorem". 

I práce s tímto strojem vyžaduje speciální vyškolení. 

K příloze nařízení vlády  

2. K čl. II. Těžba dříví, odst. 1 písm. c)  

Slova „za povětrnostní situace“ požadujeme nahradit slovy „za 
klimatické situace“. 

Námi navržený text přesněji charakterizuje teplotu, a tedy 
klimatickou situaci, nikoliv povětrnostní. 

 Akceptováno jinak – vloží se text „, obsluhu 
mechanizačních prostředků“, neboť tyto prostředky dle 
definice v § 2 písm. l zahrnují i harvestory a obsluha i jiných 
mech. prostředků vyžaduje speciální vyškolení a zacvičení 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Neakceptováno – klima vyjadřuje dlouhodobější 
charakteristický ráz počasí, povětrnostní situace (popř. 
podmínky) zahrnuje momentální stav počasí včetně např. 
teploty a rychlosti a směru proudění vzduchu a formy i 
intenzity srážek. Tento pojem je použit např. v nařízeních 
vlády č. 362/2005 Sb. nebo č. 591/2006 Sb., je tudíž žádoucí 
být konzistentní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
3. K čl. IV. Práce s řetězovou pilou, odst. 1 - písm. b)  

Požadujeme slova "tlumičů vibrujících částí" nahradit slovy 
"účinného anti vibračního systému". 

Vibrujících částí na motorové pile je mnoho a tlumiče na nich 
instalovány nejsou a ani z konstrukčních důvodů být nemohou. 
Anti vibrační systém odděluje motorovou část pily s řezací částí 
od rámu motorové pily, kterou obsluha drží rukama.  

4. K čl. VII. Manipulace a skladování dříví, odst. 1 písm. e)  

Požadujeme slova "rozkulovaného dříví" nahradit slovy 
"rozvalovaného dříví". 

Navržená změna přesněji charakterizuje pracovní fázi při 
manipulaci a skladování dříví. 

 
Akceptováno – s přihlédnutím ke stanovisku SÚIP se za 
písmenem d) doplňuje pokračování textu odstavce „a aby 
tyto bezpečnostní prvky byly během používání řetězové pily 
plně funkční.“ 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – slovo „rozkulovaného“ se nahrazuje slovem 
„rozvalovaného“ 
 

MV  
 

K § 2 písm. a): 

 Návrh dle našeho názoru nezohledňuje, že při některých 
mimořádných událostech, stejně jako v případech, kdy hrozí 
nebezpečí z prodlení, není možné nově formulované požadavky na 
způsob organizace práce a pracovních postupů dodržet. Požadujeme 
proto  
na konci písmene a) doplnit následující text, a to včetně nové 
poznámky pod čarou: 

„s výjimkou prací prováděných složkou integrovaného záchranného 
systému při mimořádné události podle jiného právního předpisu,x)“. 

Akceptováno jinak – text paragrafu 1 se označí jako 
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
„(2) Toto nařízení se nevztahuje na záchranné a likvidační 
práce prováděné složkami integrovaného záchranného 
systému při mimořádné události podle jiného právního 
předpisu1).“ 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
„1) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 4 včetně odkazů na 
ně se označí čísly 2 až 5. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Poznámka pod čarou zní: 

„x) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

K § 4: 

 Deklarovaným cílem navrhované právní úpravy je snížení 
úrazovosti při práci v lese, proto se domníváme, že by mělo být po 
zaměstnavateli vyžadováno, aby tyto práce vykonávaly pouze 
osoby, které byly vyškoleny a zacvičeny a jejichž znalosti byly 
následně  
doložitelným způsobem ověřeny. Za tímto účelem požadujeme před 
slovo „ověřeny“ doplnit slovo „prokazatelně“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

K příloze – k části III. bodu 1.: 

 Obdobně jako u předchozí zásadní připomínky navrhujeme 
doplnit, že ověření znalostí a dovedností musí být prokazatelné, a 
proto požadujeme vložit před slovo „ověřeny“ slovo 
„prokazatelně“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 

Akceptováno – před slovo „ověřeny“ se vkládá slovo 
„prokazatelně“ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – před slovo „ověřeny“ se vkládá slovo 
„prokazatelně“ (obdobně jako u připomínky k § 4) 
 

MŠMT 
 

K příloze k nařízení vlády, III. – Zpracování vývratů, 
polovývratů a polomů a práce v obtížných podmínkách: 
Požadujeme v bodu 2 doplnit povinnost zaměstnavatele zajistit 
vhodným způsobem místo zavěšeného stromu, který se nepodařilo 
uvolnit do konce pracovní doby (např. páskou a výstražnou 

Akceptováno částečně – před slovo „uvolněn“ se vkládají 
slova „ohrožený prostor zabezpečen proti vstupu 
nepovolaných osob a zavěšený strom“; ohrožený prostor při 
kácení stromu je upraven v části II. bodu 2. (správně 3!) 
přílohy, obecně ke vstupu do lesa a do porostů, kde se 
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Resort Připomínky Vypořádání 
tabulkou) tak, aby nedošlo k případnému ohrožení života a zdraví 
osob, které by mohly do tohoto prostoru vstoupit (např. houbaři, 
návštěvnici parku apod.). 

provádí těžba, viz ustanovení § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1 
písm. i) lesního zákona 

 
 Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

SMOČR 
 

Obecně  
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) i Důvodová 
zpráva odůvodňují předložení návrhu nařízení mj. negativním 
zjištěním při kontrole dodržování bezpečnosti práce ze strany 
OSVČ, a tudíž potřebou zpřísněných požadavků na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, a to nejen na OSVČ, ale i na 
zaměstnavatele. Zaměstnavatelům přitom ukládá i takové 
povinnosti, které z povahy věci nejsou schopni zajistit a které 
nereflektují zvláštnosti lesnického provozu. S takovým postojem 
zásadně nesouhlasíme.  
Ve zprávě RIA se uvádí, že obsah navrhované právní úpravy je 
výsledkem činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců státní 
správy, zástupců zaměstnavatelů (Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a 
statky, s. p.) a zástupců zaměstnanců. Paradoxem je, že oba státní 
podniky na většinu lesnických prací vypisují veřejné zakázky a 
samy pracovníky v těžbě, soustřeďování dříví, odvozu dříví, 
pěstebních pracích atd. nezaměstnávají. Naproti tomu zástupci 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, jejich 
členové právě takové zaměstnance zaměstnávají, k přípravě 
navrhované právní úpravy přizváni vůbec nebyli. 
Za dobu účinnosti nařízení č. 28/2002 Sb. poklesl počet nově 
vzniklých pracovních úrazů za daný rok vztažený na 100 
pojištěných osob v sekci ekonomických činností „Zemědělství, 
lesnictví a rybářství“ na polovinu, rozhodně proto nevidíme 
důvod k přísnější regulaci v této oblasti. Údaje o pracovních 
úrazech poskytnuté Státním úřadem inspekce práce nevypovídají 
nic o vývoji situace. Není z nich zřejmé, k jakému počtu 

Neakceptováno, vysvětleno 
Podle stanoviska SÚIP k žádoucímu snižování pracovní 
úrazovosti nedochází, tudíž zpřesnění a do jisté míry též 
zpřísnění právní regulace je nezbytné. 
Podle údajů ČSÚ průměrné počty nemocensky pojištěných 
osob ve skupině CZ-NACE 02 – Lesnictví a těžba dřeva – 
činily 
v r. 2010: 19.761 
v r. 2011: 17.789 
v r. 2012: 18.100 
v r. 2013: 16.777 
v r. 2014: 16.769 
v r. 2015: 15.501. 
Četnost smrtelných pracovních úrazů, vztažená na 10.000 
nemocensky pojištěných osob, tudíž například v roce 2012 
dosáhla hodnoty 2,76, zatímco v roce 2015 při stejném 
absolutním počtu 5 smrtelných úrazů vzrostla na 3,23. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
zaměstnanců či OSVČ při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru v jednotlivých letech jsou vztaženy. 
 
Konkrétní připomínky  
 

1) Návrh nařízení vlády 
 
K § 3, odst. 3 
 
Požadujeme odstavec vypustit. 
  
Odůvodnění: 
Zaměstnavatel může pouze vytvořit podmínky výběrem 
zaměstnanců kvalifikovaných pro tuto činnost, stanovením 
pracovních postupů a jejich kontrolou. Ze strany zaměstnavatele 
nelze zajistit, že zaměstnanec bude požadované zohlednění 
respektovat. Legislativní předpis by měl ukládat pouze takové 
povinnosti, jejichž plnění je povinný subjekt reálně schopen zajistit. 
Připomínka je zásadní. 
 
 
K § 3, odst. 4  
 
Požadujeme text „včetně zajištění prostředků umožňujících 
přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby“ - nahradit 
zněním: „. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, 
charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby 
pracoviště bylo vybaveno prostředky umožňujícími přivolat rychlou 
lékařskou pomoc“.   
 
Odůvodnění viz Obecně. Připomínka je zásadní.  
 

 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Povinnosti jsou koncipovány jako odpovědnosti objektivní, 
tj. bez ohledu na zavinění. Objektivní odpovědnost 
zabraňuje, aby se zaměstnavatel zbavoval či na zaměstnance 
přenášel povinnosti uložené mu právními předpisy. 
V případě OSVČ je zaměstnavatel sám tím zaměstnancem, 
který má požadované zohlednění provést, tudíž splnění 
citovaného požadavku § 3 odst. 3 je povinný subjekt 
nesporně schopen zajistit. 
V ostatních případech povinnost zaměstnance dodržovat 
pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, vyplývá přímo 
z ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Předkladatel trvá na původně navrženém znění s tím, že 
zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby je třeba orientovat na 
zaměstnance (tak, aby bylo v jeho dosahu), nikoli na 
pracoviště, které může být v lese i značně rozlehlé a 
nepřehledné. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
K § 3, odst. 7 
 
Požadujeme celý odstavec vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Zaměstnavatel může pouze vytvořit podmínky výběrem 
zaměstnanců kvalifikovaných pro tuto činnost, stanovením 
pracovních postupů a jejich kontrolou. Ze strany zaměstnavatele 
nelze zajistit, že zaměstnanec bude požadované zohlednění 
respektovat. Legislativní předpis by měl ukládat pouze takové 
povinnosti, jejichž plnění je povinný subjekt reálně schopen zajistit. 
Připomínka je zásadní. 
 
K § 4 
 
Požadujeme text ….. „byli k této činnosti vyškoleni, zacvičeni a 
jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny“ nahradit textem „jsou pro 
činnost kvalifikovaní“.  
Připomínka je zásadní. 
 

2) Příloha k nařízení vlády 
 
K článku II. Těžba dříví  
 
K bodu  1. a) 
Požadujeme tento bod vypustit.  
 
Odůvodnění: 
viz výše. Není důvod k přísnější právní úpravě. Povinnost 
zaměstnavatele při organizaci práce samostatně pracujících 
zaměstnanců při těžbě dříví je dostatečně upravena v bodu 3. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
Viz vysvětlení u připomínky k § 3 odst. 3. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Připomínkující neodůvodnil jím navrhovanou změnu ani 
nevysvětlil, jaké kvalifikace by měly být požadovány. 
Fakultativní využití profesní kvalifikace ve smyslu zákona 
č. 179/2006 Sb. tímto není dotčeno.  
Znění paragrafu upraveno podle připomínky MV. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Zamezit práci osamocených zaměstnanců při těžbě dříví je 
jedním ze stěžejních cílů navrhované úpravy, na základě 
konsenzu v pracovní skupině. Pracoviště v lese při těžbě 
dříví je nutno považovat za pracoviště se zvýšeným rizikem 
ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 309/2006 Sb. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Připomínka je zásadní. 
 
K bodu 1 (správně 2) 

Požadujeme text „Při těžební činnosti musí zaměstnavatel zajistit, 
aby zaměstnanci nekáceli jiný strom přes strom zavěšený, 
nevstupovali na zavěšený strom, neuvolňovali zavěšený strom 
podřezáváním stromu…..“ nahradit textem: „Při těžební činnosti 
musí být zaměstnavatelem zajištěn způsob organizace práce a 
pracovních postupů tak, aby zaměstnanci………“.  

 

Odůvodnění: 

Z textu předpisu musí být jasně patrné, že zaměstnavatel má své 
povinnosti při organizaci práce a stanovení řádných pracovních 
postupů, ale plnění konkrétních pracovních úkonů je již povinností 
zaměstnance. Zaměstnavatel plnění povinnosti může pouze 
kontrolovat a vyžadovat jejich plnění po zaměstnanci. U ostatních 
kapitol Přílohy k nařízení vlády je v textu řešeno formulací 
„zaměstnavatel musí zajistit způsob organizace práce a pracovních 
postupů tak, aby zaměstnanci“. 

Připomínka je zásadní. 

Ze stejného důvodu požadujeme stejným způsobem upravit 
znění textu u bodů 4, 5 a 6 (správně má být 5, 6 a 7) článku II. 
Těžba dříví.  

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Akceptováno jinak 
S ohledem na ustanovení § 5 a ze znění nadpisu přílohy je 
zřejmé a nepochybné, že požadavky obsažené v příloze jsou 
požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů. Z tohoto důvodu se jeví text „způsob organizace 
práce a pracovních postupů tak“ užitý v článku I. bodě 1, 
článku II. bodě 1, článku III. bodě 3, článku IV. bodě 5 
a v článku V. bodě 1 jako nadbytečný a jako takový bude 
zrušen. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Připomínka je zásadní.  

 
K článku IV. Práce s řetězovou pilou 
 
K bodu 1.  
 
Požadujeme text „Zaměstnavatelem musí být zajištěno, aby 
řetězové pily nebyly používány bez….“ nahradit textem „Při práci 
s řetězovou pilou musí být zaměstnavatelem zajištěn způsob 
organizace práce a pracovních postupů tak, aby zaměstnanci 
nepoužívali řetězové pily bez …….. 
 

Odůvodnění: 

Z textu předpisu musí být jasně patrné, že zaměstnavatel má své 
povinnosti při organizaci práce a stanovení řádných pracovních 
postupů, ale plnění konkrétních pracovních úkonů je již povinností 
zaměstnance. Zaměstnavatel plnění povinnosti může pouze 
kontrolovat a vyžadovat jejich plnění po zaměstnanci. U ostatních 
kapitol Přílohy k nařízení vlády je v textu řešeno formulací 
„zaměstnavatel musí zajistit způsob organizace práce a pracovních 
postupů tak, aby zaměstnanci…..“. 

Připomínka je zásadní. 

Ze stejného důvodu požadujeme stejným způsobem upravit 
znění textu u bodů 2 a 4 článku IV. Práce s řetězovou pilou. 
Připomínka je zásadní.  

 

 
 
 
Akceptováno jinak 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
K bodu 5. i)  
 
Požadujeme tento bod vypustit.  
 
Odůvodnění viz Obecně 
K přísnější právní úpravě oproti nařízení 28/2002 Sb. není důvod.  
Připomínka je zásadní. 

 
 
K článku V. Soustřeďování dříví  
 
K bodu 2.  
 
Požadujeme text „Při soustřeďování dříví koňským potahem musí 
být zaměstnavatelem zajištěno, aby byl úvazek před upevněním 
nebo sejmutím z dříví odepnut od potahu…..“ nahradit textem: „Při 
soustřeďování dříví koňským potahem musí být zaměstnavatelem 
zajištěn způsob organizace práce a pracovních postupů tak, aby 
zaměstnanec úvazek před upevněním nebo sejmutím z dříví odepnul 
od potahu,……“ 
 

Odůvodnění: 

Z textu předpisu musí být jasně patrné, že zaměstnavatel má své 
povinnosti při organizaci práce a stanovení řádných pracovních 
postupů, ale plnění konkrétních pracovních úkonů je již povinností 
zaměstnance. Zaměstnavatel plnění povinnosti může pouze 
kontrolovat a vyžadovat jejich plnění po zaměstnanci. U ostatních 
kapitol Přílohy k nařízení vlády (III., VI., VII., VIII., V. vyjma bod 

Neakceptováno, vysvětleno 
Zamezit práci osamocených zaměstnanců s řetězovou pilou 
je jedním ze stěžejních cílů navrhované úpravy. Práci 
s řetězovou pilou je nutno považovat za práci na pracovišti 
se zvýšeným rizikem ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 
písm. e) zákona č. 309/2006 Sb. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Akceptováno jinak 
Viz vypořádání připomínky k článku II. bodu 1 a dalším. 
 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
2)  je v textu řešeno formulací „zaměstnavatel musí zajistit způsob 
organizace práce a pracovních postupů tak, aby zaměstnanci….“. 

Připomínka je zásadní. 

Králové 
hradecký 
kraj 
 

V rámci meziresortního připomínkového řízení Vám 
sdělujeme, že k Návrhu nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů       
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru máme tyto 
zásadní připomínky: 

1. K ustanovení § 1 a § 3: 
Zaměstnavatel musí stanovit pracovní postupy a organizaci 
práce s ohledem mj. i na zvířata a hmyz. Domníváme se, že je 
zcela nemožné stanovit organizaci práce a pracovní postupy 
s ohledem na zvířata a hmyz. Už jen vymezení jednotlivých 
pojmů „zvíře“ a „hmyz“ a tedy konkrétní určení, co všechno 
zahrnují, je rozsáhlé  a v případě pojmu „zvíře“ i nejednotné. 

Pojem „zvíře“ je upraven zejména ve třech právních předpisech:  

1) v zákoně č. 246/1992 Sb., ČNR na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon na 
ochranu zvířat proti týrání“), dále  

2) v zákoně č. 149/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ zákon o myslivosti“) a  

3) v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen“ „NOZ“). 

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání vymezuje pojem zvíře v § 3 
písm. a): „Každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Požadavek, aby zaměstnavatel stanovil pracovní postupy a 
způsob organizace práce mimo jiného s ohledem na možnost 
ohrožení zvířaty nebo hmyzem, je zakotven již ve stávající 
právní úpravě (§ 2 odst. 1 nařízení vlády č. 28/2002 Sb.) 
a s jeho aplikací nejsou spojeny problémy. 
Zaměstnavatel při zvažování možnosti ohrožení 
zaměstnanců zvířaty nebo hmyzem vychází z povahy 
konkrétního pracoviště a bere v úvahu ta zvířata a hmyz, jež 
mohou představovat ohrožení lidského zdraví nebo života a 
jejichž výskyt lze na daném konkrétním pracovišti 
předpokládat. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
nebo embryo“. 

Zákon o myslivosti vymezuje pojem zvíře v § 2 písm. b): 
„Obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi 
druhů volně žijících živočichů uvedených v písmenech c) a d) 
zákona o myslivosti“. Dále stanovuje druhy zvěře, které nelze 
lovit podle mezinárodních smluv a zvěř, kterou lze 
obhospodařovat lovem. V obou případech konkrétně vymezuje 
jednotlivé druhy savců a ptáků. 

NOZ jako takový pojem „zvíře“ nevymezuje, pouze pro účely 
nabytí vlastnické práva stanovuje, co se považuje za zvíře 
divoké, zajaté, zkrocené nebo domácí. 

Pojem „hmyz“ se nepodařilo dohledat v legislativě. Vymezíme-
li pojem „hmyz“ z pohledu biologické taxonomie, jedná se o 
šestinohé živočichy z kmene členovců. Obecně tato třída 
zahrnuje v České republice cca 30 000 druhů hmyzu1. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro účely stanovení organizace 
práce a pracovních postupů s ohledem na zvířata a hmyz, tak 
jak je vyžadováno, by se musel zaměstnavatel vzdělávat 
v oboru biologie, tak aby byl schopen řádně a konkrétně 
podmínky stanovit. Nejedná se totiž pouze o pracoviště v lese, 
ale také, jak vyplývá z navrhovaného ustanovení § 2, o všechna 
pracoviště obdobného charakteru (lesoparky, sady apod.) a zde 
může být výskyt zvířat  a hmyzu zcela odlišný, než v lese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Domníváme se, že účelem tohoto právního předpisu není 
ochrana zvířat a hmyzu, ale ochrana zaměstnance při práci. Již 
pojem „zvláštnosti pracoviště“ vede zaměstnavatele k tomu, 
aby zohlednil při stanovení organizace práce a pracovních 
postupů specifika vymezeného pracoviště. 

Navrhujeme, aby z ustanovení § 1 a § 3 byly pojmy „zvířata“ a 
„hmyz“ vypuštěny. 

2. K ustanovení § 3 odst. 3): 
Vyplývá z tohoto ustanovení, že zaměstnavatel bude stanovovat 
pracovní postup pro každý strom samostatně? Jinak totiž 
nemůže zajistit, aby zaměstnanec zohlednil podmínky uvedené 
v tomto ustanovení. 

 

 

3. K ustanovení § 3 odst. 7): 
Zaměstnavatel má povinnost soustavně kontrolovat a vyžadovat 
dodržování právních a ostatních předpisů, tedy i dodržování jím 
vydaných pracovních postupů a dodržování návodů k obsluze a 
údržbě zaměstnancem používaných pracovních prostředků.  

Jestliže musí zaměstnavatel zajistit dodržování návodů k obsluze 
a údržbě mechanizačních strojů, domníváme se, že by mělo být 
ošetřeno dodržování návodů k obsluze všech používaných 
pracovních prostředků uvedených v navrhovaném nařízení 
vlády, tedy i řetězové pily, křovinořezu, případně ostatních 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
  
Zaměstnavatel nebude stanovovat pracovní postupy pro 
každý strom samostatně, nýbrž souhrnně pro ty druhy, které 
mají být těženy, a s případným rozlišením podle parametrů, 
které má zaměstnanec na pracovišti zohlednit. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Akceptováno jinak 
Z důvodu provázání s terminologií užitou v § 4 zákona 
č. 309/2006 Sb. se v § 3 odst. 7 slova „mechanizačních 
prostředků“ nahrazují slovy „strojů, technických zařízení, 
dopravních prostředků a nářadí“, což zahrnuje všechny 
prostředky specifikované v § 2 písm. h) až n). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
pracovních prostředků používaných při pracích vymezených 
navrhovaným nařízením vlády. 

4. K příloze, části VIII. bodu 1.: 
Domníváme se, že by se tento bod měl vztahovat na veškeré 
práce ve výškách probíhající na stojících stromech, ne pouze na 
sběr šišek.  

 
 
 
Akceptováno 
V příloze, článku VIII. bodě 1 se slova „při sběru šišek“ 
zrušují. Není důvod neuplatnit požadavky tohoto bodu též 
při ostatních činnostech prováděných ve výškách na 
stojících stromech. 

ČMKOS 
 

Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 
návrh nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na způsob 
organizace práce a pracovních postupů při práci v les a na 
pracovištích obdobného charakteru na zasedání Legislativní rady 
ČMKOS dne 3. ledna 2017. 

Vzhledem k tomu, že Zprávy o pracovní úrazovosti v České 
republice vydávané Státním úřadem inspekce práce v posledních 
letech ukazují stále vysoký počet pracovních úrazů při práci v lese, 
usiluje Českomoravská konfederace odborových svazů spolu 
s Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, 
lesního a vodního hospodářství v České republice již dlouhou dobu 
o zařazení živnosti – práce v lese mezi živnosti vázané.  U osob 
samostatně výdělečně činných vykonávajících práce se řetězovou 
pilou a soustřeďování dříví traktorem, koňmi nebo lanovým 
zařízením by mělo platit, že takovou práci mohou vykonávat pouze 
osoby, které prošly odborným výcvikem (kursem). Bližší 
požadavky na zajištění tohoto odborného výcviku, který bude 
podkladem pro zařazení dané živnosti mezi živnosti vázané, by měl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Stanovení bližších požadavků na odborný výcvik (kurs) by 
vybočovalo z rámce zákonného zmocnění pro předložený 
návrh nařízení vlády. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
stanovit obecně závazný právní předpis. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 

K jednotlivým ustanovením 

1. V ustanovení § 2 písm. d) a písm. e) požadujeme vyjasnit 
věcný a právní rozdíl mezi „osamoceným 
zaměstnancem“ a „samostatně pracujícím 
zaměstnancem“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 2 návrhu nařízení vlády vymezuje používané 
pojmy, mezi nimi i pojmy „osamocený zaměstnanec“ a „samostatně 
pracující zaměstnanec“. V kontextu navrženého znění § 2 
považujeme za vhodné specifikovat, jak by měl u výše uvedených 
zaměstnanců při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru vypadat „zajištěný dohled“. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní.  

 

2. V ustanovení § 3 požadujeme odstavec 4 zpřesnit. 

Odůvodnění: 

 Z ustanovení § 3 odst. 4 vyplývá, že zaměstnavatel je povinen 
vybavit zaměstnance např. služebním telefonem. Není však zřejmé, 
zdali bude moci poskytnout zaměstnanci pouze finanční náhradu 
jako např. u mycích a čisticích prostředků a jak má postupovat 
zaměstnavatel v oblastech, které nejsou pokryty signálem. Tyto 
otázky požadujeme vyjasnit, minimálně v důvodové zprávě. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 
 
 
 
Vysvětleno 

„Samostatně pracující zaměstnanec“, stejně jako 
„osamocený zaměstnanec“, plní pracovní úkoly samostatně, 
bez nutnosti spolupráce či součinnosti jiného zaměstnance a 
bez nutnosti stálého dozoru. Na rozdíl od „osamoceného 
zaměstnance“ je u něho však zajištěn dohled, jehož způsob a 
četnost stanoví zaměstnavatel na základě posouzení rizik, 
pokud právní předpis nestanoví jinak – pro těžbu dříví je 
zajištění dohledu specifikováno v článku II., bodu 4 
(v návrhu chybně označen jako „3.“) přílohy: „pravidelná 
kontrola minimálně každých 30 minut v průběhu pracovní 
doby“. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Zaměstnavateli musí být ponechána možnost zajistit 
prostředky pro přivolání ZZS způsobem, který je v daných 
podmínkách nejvhodnější. Náklady na zajištění těchto 
prostředků jsou náklady spojenými se zajišťováním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení 
§ 101 odst. 6 zákoníku práce. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
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Resort Připomínky Vypořádání 
3. V ustanovení § 3 odstavec 6 požadujeme doplnit o 

konkrétní požadavky, které musí zápis obsahovat. 
 

Odůvodnění: 

 Z ustanovení není zřejmé, co bude považováno za dostatečně 
prokazatelný způsob předání pracoviště, ani co má případný zápis 
obsahovat. Požadujeme proto předmětný odstavec doplnit o 
minimální náležitosti informace o předání pracoviště. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

4.  Ustanovení § 4 požadujeme zpřesnit. 
 

Odůvodnění: 

 Výše uvádíme požadavek ČMKOS zařadit OSVČ při práci 
v lese mezi živnosti vázané. V tomto předpise v té souvislosti 
požadujeme bližší specifikaci toho, co bude považováno za 
dostatečné zacvičení a vyškolení, zda to má být kurz o rozsahu 20 
hodin či 100 hodin či pouze seznámení s návodem k obsluze a 
údržbě. Tuto připomínku považuje ĆMKOS za zásadní.  

 

 

5.  V příloze nařízení vlády – požadujeme do článku I. 
Pěstební práce doplnit povinnost používat při práci 
s křovinořezem osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

Odůvodnění: 

Taxativní výčet všech „prokazatelných způsobů“ nelze 
podat; požadavek na prokazatelné provedení nějakého 
úkonu, a to bez další konkretizace, je v právních předpisech 
z oblasti BOZP (např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 
obvyklý a s jeho aplikací nejsou v praxi problémy. Dle 
stanoviska SÚIP je navržený popis předání pracoviště 
dostačující a nevyžaduje doplnění. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
Akceptováno částečně 
Znění paragrafu 4 bylo upraveno na základě připomínek 
MZe a MV mj. tak, že před slovo „ověřeny“ se vkládá slovo 
„prokazatelně“. Dostatečným je takové vyškolení a 
zacvičení, po jehož absolvování budou znalosti a dovednosti 
dotyčného zaměstnance úspěšně ověřeny, minimální rozsah 
kursu, resp. zácviku, nelze jednotně stanovit, požadavky na 
takový rozsah pro jednotlivé druhy mechanizačních 
prostředků nebo nářadí jsou z principu rozdílné. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Tato povinnost vyplývá z požadavků v článku I., bodě 1, 
písmenu b) přílohy již obsažených, a to jak z požadavku na 
dodržování předpisů k zajištění BOZP, což v sobě zahrnuje 
i povinnost podle ustanovení § 106 odst. 4 písm. d) 
zákoníku práce, tak z požadavku na dodržování pokynů 
výrobce, které používání OOPP při práci s křovinořezem 
musí obsahovat, je-li takový výrobek uveden na trh ve shodě 
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 Při práci s křovinořezem je zvýšené riziko hluku a vibrací. 
Požadujeme proto doplnit předmětné ustanovení o povinnost 
zaměstnavatele vybavit zaměstnance osobními ochrannými 
pracovními prostředky na základě vyhodnocení rizik pro danou 
činnost a o povinnost zaměstnance tyto prostředky při práci 
používat. Tuto připomínku považuje ĆMKOS za zásadní.  

 

6. V příloze nařízení vlády – požadujeme do článku IV. 
Práce s řetězovou pilou doplnit požadavky na kvalifikaci 
pro práci s motorovou pilou. 

 

Odůvodnění: 

  Požadujeme předmětné ustanovení doplnit o konkrétní 
požadavky na kvalifikaci pro práci s motorovou pilou (zejména 
rozsah povinného kurzu), a to v členění 

• požadavky na práci s motorovou pilou – příčné řezy a 
manipulace 

• požadavky na práci s motorovou pilou  - příčné řezy, kácení 
stromů do průměru 15 cm 

• požadavky na práci s motorovou pilou – těžba dřeva bez 
omezení, zpracování kalamity. 
Tuto připomínku považuje ĆMKOS za zásadní. 

 

 

 

s technickými požadavky na strojní zařízení a je-li používání 
OOPP nezbytné k eliminaci zbytkového rizika. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
Stanovení bližších požadavků na kvalifikaci pro práci 
s řetězovou pilou by vybočovalo z rámce zákonného 
zmocnění pro předložený návrh nařízení vlády. 
Při plnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 103 odst. 1 
písm. a) zákoníku práce, tj. nepřipustit, aby zaměstnanec 
vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 
schopnostem, se zaměstnavatel může ujistit o tom, že 
náročnost práce s řetězovou pilou odpovídá schopnostem 
zaměstnance, například vyžadováním předložení dokladu o 
ukončeném středním vzdělání s výučním listem v oborech 
vzdělání „Lesnické práce“ nebo „Zpracovatel dřeva“, 
popřípadě dokladu o profesní kvalifikaci „Obsluha 
motorové pily“ nebo „Těžař dříví motomanuální“. 
Požadavky na kvalifikaci uvedené v připomínce jsou 
obsahem odborných kompetencí zahrnutých 
v kvalifikačních standardech zmíněných profesních 
kvalifikací. Možnost, aby zaměstnavatel zajistil vyškolení a 
zácvik zaměstnance v práci se řetězovou pilou a ověření 
jeho znalostí a dovedností, tímto není dotčena. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Akceptováno jinak 
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Resort Připomínky Vypořádání 
7. V příloze nařízení vlády – požadujeme do článku IV. 

Práce s řetězovou pilou do odstavce 4 doplnit přilbu 
s ochrannou síťkou a sluchátky a antivibrační rukavice. 

 

Odůvodnění: 

 V ustanovení se hovoří pouze o ochranném oděvu a pracovní 
obuvi. Požadujeme proto ustanovení doplnit o požadavek, aby 
zaměstnanec pracující s motorovou pilou byl vybaven přilbou 
s ochrannou síťkou a sluchátky z důvodu rizika hluk a pádu větví na 
obsluhu, a antivibračnímu rukavicemi, z důvodu rizika vibrací. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 

8. V příloze nařízení vlády – požadujeme do článku IV. 
Práce s řetězovou pilou do odstavce 5 za písmeno i) vložit 
nové písm. j), které zní: 

„j) při doplňování paliva do řetězové pily a do dalších zařízení 
vybavených spalovacím motorem postupovali s maximální 
opatrností tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí vzniku požáru při 
styku paliva s horkými částmi řetězové pily.“ 

Odůvodnění: 

Článek IV. (Práce s řetězovou pilou) stanoví základní 
bezpečnostní pokyny pro práci s řetězovou pilou, které musí 
zaměstnavatel a zaměstnanec dodržovat. Vzhledem k absenci jiné 
právní úpravy týkající se používání řetězové pily a rizikovosti této 

V článku IV přílohy se na konci bodu 4 doplňují slova „a 
další osobní ochranné pracovní prostředky stanovené 
zaměstnavatelem, a to s přihlédnutím k návodu výrobce pro 
obsluhu řetězové pily“.  
Povinnost zaměstnance používat stanovené OOPP vyplývá 
z ustanovení § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce, přičemž 
mu tyto prostředky přísluší podle vlastního seznamu 
zpracovaného zaměstnavatelem (viz § 104 ZP a nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. a dále též § 3 odst. 2 návrhu). 
Taxativní výčet OOPP, které je zaměstnanec povinen při 
práci s řetězovou pilou používat, tudíž nelze uvést. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Akceptováno jinak 
V článku IV přílohy se na konci bodu 5 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: 
„j) při doplňování paliva do řetězové pily dbali náležité 

opatrností s ohledem na nebezpečí vzniku požáru při 
styku paliva s horkými částmi řetězové pily a důsledně 
dodržovali návod výrobce pro obsluhu řetězové pily.“. 

Požadavky týkající se dalších zařízení nelze uvádět v článku 
obsahujícím požadavky na práce s řetězovou pilou. Pokyny 
k bezpečnému doplňování paliva do kteréhokoli přenosného 
nářadí se spalovacím motorem musí být obsaženy v návodu 
výrobce pro jeho obsluhu, přičemž požadavek na 
dodržování tohoto návodu je zakotven v ustanovení § 3 
odst. 7. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
činnosti máme za to, že by měl být článek IV oproti předloženému 
návrhu ještě rozšířen o požadavek opatrnosti při doplňování paliva 
do řetězové pily tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí vzniku požáru. I 
tímto rozšířením článku IV budou vytvořeny další předpoklady pro 
snižování rizika pracovního úrazu v lesnictví a při těžbě dřeva. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

9. V příloze nařízení vlády – požadujeme do článku V. 
Soustřeďování dříví bod 1 písm. k) doplnit maximální 
hranici přirozeného sklonu. 

Odůvodnění: 

 Výklady pojmu „přirozený sklonů se mohou v praxi různit, 
proto požadujeme doplnit ustanovení o maximální hranici 
přirozeného sklonu. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní.  

 

10. V příloze nařízení vlády – požadujeme do článku VII. 
Manipulace a skladování dříví do bodu 2 doplnit 
maximální hranici přirozeného sklonu. 

 

Odůvodnění: 

 Viz odůvodnění k bodu 9. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní.  

 
 
 
 
 
 

Akceptováno jinak 
Požadavek, aby při soustřeďování dříví byl na skládkách 
respektován přirozený sklon soustřeďovaného dříví, je již 
obsažen v článku IV., bodě 1, písm. b) nařízení vlády 
č. 28/2002 Sb. a s jeho aplikací nejsou v praxi problémy. 
Nicméně se v článku V., bodě 1 přílohy na konci textu 
písmene k) doplňuje odkaz na článek přílohy o manipulaci a 
skladování dříví: „podle článku VII., bodu 2 této přílohy“. 
Dále viz vypořádání následující připomínky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Akceptováno 
V článku VII. přílohy se na konci bodu 2 doplňují věty 
„Přirozeným sklonem se rozumí takový sklon boku hromady 
dříví, při němž za předpokladu zajištění nejnižší vrstvy proti 
rozvalení nedojde k samovolnému rozvalení dalších vrstev 
dříví, aniž by tyto byly proti rozvalení zajištěny. Takový 
sklon nemůže překročit hodnotu 1,73:1.“ 
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