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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
(RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

rok 2017 

Implementace práva EU: NE  

2. Cíl návrhu nařízení vlády   

Zpřesněním stávající právní úpravy, spočívajícím 

• v rozšíření její působnosti na veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo 
křovinořezem, 

• ve vyloučení práce osamocených zaměstnanců při kácení stromů, 
• v zavedení požadavku na provádění vybraných, obzvláště rizikových činností pouze 

náležitě vyškolenými zaměstnanci, 
• ve zpřesnění týkajícím se zabezpečení ústupové cesty a odvětvení spodní části kmene 

stromu před zahájením jeho kácení, 
• v nahrazení chybné veličiny „průměr nedořezu“ v popisu parametrů řezu správnou 

veličinou „šířka nedořezu“, 
• ve vymezení ohrožených prostorů při použití harvestoru a při použití vyvážecí soupravy, 
• v zavedení požadavku na provádění činností při zpracování kalamity pouze vyškolenými 

zaměstnanci a 
• ve zpřesnění požadavků na pracovní postupy při práci s řetězovou pilou, 

dosáhnout zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru s důsledkem snížení pracovní úrazovosti v dotčeném odvětví. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 
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Navrhovaná úprava klade vyšší nároky na řízení bezpečnosti práce, způsob organizace práce a 
pracovních postupů v lese a na pracovištích obdobného charakteru, na vyškolení daných 
zaměstnanců apod.  

3.4. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 

 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Navrhovaná úprava má přinést zvýšení bezpečnosti práce, resp. snížení úrazovosti při práci v lese 
a na pracovištích obdobného charakteru. Tato samo o sobě je velmi pozitivním sociálním jevem 
s pozitivním dopadem i do ostatních oblastí fungování společnosti. 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

  

3.10 Korupční rizika: NE  

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE  
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název  
 
Návrh nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na způsob organizace práce a 
pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
 
1.2 Definice problému 
 
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 fyzické osoby, které provozují samostatnou výdělečnou činnost 
podle živnostenského zákona (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.  
 
Způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, je v současnosti 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 (dále jen „první zákoník práce“). Dnem 1. 1. 2007, kdy 
nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), byl první zákoník práce zrušen, nicméně na základě přechodného ustanovení § 23 
písm. e) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podle 
nařízení vlády č. 28/2002 Sb. postupuje do doby vydání nařízení vlády k provedení § 5 odst. 2 
tohoto zákona.  
 
Smyslem tohoto nařízení vlády bylo, aniž by byly dotčeny povinnosti zaměstnavatele 
v prevenci rizik stanovené prvním zákoníkem práce (§ 132a zákona č. 65/1965 Sb., ve znění 
zákona č. 155/2000 Sb., od 1. 1. 2007 § 102 zákona č. 262/2006 Sb.), stanovit požadavky na 
způsob organizace práce a pracovních postupů s ohledem na specifická rizika typicky se 
vyskytující v lesnictví a dřevařství, a to z hlediska bezpečného provádění těchto prací za 
situace, kdy někdejší resortní, popř. oborové bezpečnostní předpisy nejsou po provedené 
transformaci v odvětví lesního hospodářství již použitelné, s cílem zajistit informovanost 
a vytvořit uspokojivý podklad pro dodržování bezpečnostních požadavků pro práci v lese 
a práce obdobného charakteru, vedoucí ve svém důsledku ke snížení počtu pracovních úrazů, 
zvláště úrazů závažných.  
 
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 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, viz tabulka: 
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Vývoj četnosti pracovních úrazů – Sekce A: Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

četnost [poč. 

PÚ/100 

pojištěnců] 

4,6 4,6 4,5 4,4 4,1 3,0 2,7 2,7 2,6 2,3 2,3 2,4 2,4 

 
 
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 jen „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. V následující tabulce jsou počty úrazů rozčleněny na 
úrazy, které utrpěli zaměstnanci v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli a na úrazy 
OSVČ: 
 
Počty smrtelných a závažných pracovních úrazů při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru za rok 
rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
smrtelné úrazy – celkem  10 14 5 4 1 5 
z toho zaměstnanci 4 5 1 2 0 2 
z toho OSVČ  6 9 4 2 1 3 
závažné úrazy (s hospitalizací 
5 a více dní) – celkem  23 39 29 27 18 19 

z toho zaměstnanci 16 34 23 22 15 15 
z toho OSVČ 7 5 6 5 3 4 
smrtelné + závažné úrazy 
celkem 33 53 34 31 19 24 

 
SÚIP věnuje problematice bezpečnosti při práci v lese mimořádnou pozornost; v roce 2011 
vyhlásil informační a kontrolní kampaň s názvem „Bezpečnost práce při těžbě dřeva“, cíleně 
zaměřenou na dodržování bezpečnosti práce ze strany OSVČ. Z vyhodnocení kampaně 
vyplynulo, že porušení bezpečných pracovních postupů tvořilo polovinu všech 
protokolovaných zjištění, zejména se jednalo o nedodržení parametrů řezu při ručním kácení 
stromů. Na základě negativního zjištění z této kampaně jsou od roku 2012 kontroly 
dodržování bezpečnosti práce v lesnictví a při těžbě dřeva trvale zařazovány do ročních 
programů kontrolních úkolů, a to 2012: „Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně 
výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese“, 2013: „Dodržování bezpečnosti práce 
při manipulaci a skladování dříví“, 2014: „Bezpečné používání těžebně-dopravních 
prostředků při práci v lese“ a 2015: „Bezpečnost práce při těžbě a při soustřeďování dříví 
stroji a zařízeními s lanovými systémy“. Cílem kontrolních úkolů je vyvodit potřebný tlak na 
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kontrolované subjekty k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady ke 
snížení pracovní úrazovosti při kontrolované činnosti. 
 
Na základě poznatků z provedených kontrolních akcí a kampaně a v souladu s ustanovením 
§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 
SÚIP upozornil na nutnost změny právní úpravy způsobu organizace práce a pracovních 
postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a to zejména z těchto 
důvodů: 

• zpřesnění požadavků na pracovní postupy při kácení stromů a odstranění chyby 
v popisu parametrů řezu, kterou je stávající nařízení vlády zatíženo; 

• zpřísnění požadavků na používání technických zařízení v lese, zejména přenosných 
řetězových pil, harvestorů, vyvážecích souprav a lanových systémů; 

• usnadnění aplikace požadavků nařízení vlády také mimo pracovněprávní vztahy, 
zejména na OSVČ, 

a to s cílem odstranění nejčastějších příčin pracovní úrazovosti jak zaměstnanců, tak i OSVČ 
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 
 
V průběhu doby účinnosti nařízení vlády č. 28/2002 Sb. rovněž nastaly v dotčeném odvětví 
nové skutečnosti, které je nutno v právní úpravě reflektovat, 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. Kromě toho 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. Ustanoveními části druhé zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo do právního řádu České republiky nově zavedeno 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. V § 12 se tak 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 a 2, § 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 je v § 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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. Je zřejmé, že na 
právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy se v uvedených případech vztahují též prováděcí právní 
předpisy vydané k provedení citovaných ustanovení zákoníku práce, resp. zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Možnost aplikace nařízení vlády 
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vydaného na základě starého zákoníku práce, ačkoliv jinak lze podle něho postupovat jak 
výše uvedeno, je v těchto případech sporná. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je s účinností od 1. ledna 2007 upravena 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které navazují na směrnici Rady 
89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, tzv. „rámcová směrnice“, a na další samostatné směrnice ve smyslu článku 16 odst. 1 
této rámcové směrnice. Přitom transpozice rámcové směrnice a některých samostatných 
směrnic byla provedena již v předchozí právní úpravě, zejména starým zákoníkem práce, a to 
od doby jeho novelizace zákonem č. 155/2000 Sb., a nařízeními vlády vydanými postupně na 
základě zmocnění podle § 133a odst. 6, § 133b odst. 2, § 133e odst. 7, § 134a odst. 2, § 134c 
odst. 7 a § 134e odst. 2, resp. k provedení § 134 prvního zákoníku práce. Na základě 
přechodných ustanovení § 394 odst. 1 zákoníku práce a § 23 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podle takto vydaných nařízení vlády 
postupuje do doby vydání prováděcích právních předpisů k provedení příslušných ustanovení 
zákoníku práce, resp. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 
V ustanovení § 102 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavateli uložena povinnost zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení 
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce; 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 dostatečné 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, 
a kterým bude možno nařízení vlády č. 28/2002 Sb. zcela nahradit. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty navrhované právní úpravou jsou: 
a) podnikatelé v odvětví lesnictví a těžba dřeva, kteří jako zaměstnavatelé nebo OSVČ 

zajišťují provádění prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru, jakožto hlavní 
adresáti; 

b) zaměstnanci vykonávající práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru; 
c) státní orgány, kterými jsou SÚIP a jednotlivé oblastní inspektoráty práce, vykonávající 

podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu 
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 

 
1.5 Popis cílového stavu 
 
Cílem navrhované právní úpravy je prostřednictvím změny stávající právní úpravy 
spočívající: 
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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, 
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, 

jakož i umožněním transparentního použití této změněné právní úpravy pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, zpřehlednit právní úpravu a precizovat pro podnikatelské subjekty – zaměstnavatele 
i 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 vytvořit předpoklady pro snižování pracovní úrazovosti v lesnictví a při 
těžbě dřeva a rovněž předpoklady pro zefektivnění kontrolní činnosti orgánů inspekce práce 
v tomto odvětví, což ve svém důsledku ke snižování pracovní úrazovosti taktéž přispěje. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
Nepřijetím navrhované právní úpravy by došlo k zakonzervování existujícího právního stavu, 
tudíž by i nadále nebylo možné změnou právní úpravy reagovat na technický a technologický 
vývoj v daném odvětví a na nárůst podílu kalamitní těžby na celkové těžbě dříví v posledních 
letech ani využívat zpětné vazby z praxe a z kontrolní činnosti inspekce práce. Rovněž 
možnost efektivního uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při činnosti 
a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, pokud jde o práce v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru, by zůstala značně omezena. Ponecháním nepřesností a chyby 
v současné právní úpravě by navíc došlo k oslabování důvěryhodnosti právní úpravy a ztížení 
jejího prosazování u dotčených subjektů; v krajním případě by důsledným uplatněním takto 
postižených ustanovení mohlo dojít ke zvýšení rizika úrazu namísto jeho snížení. V souhrnu 
je riziko hodnoceno předkladatelem jako nepřijatelné. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
I. varianta: Nulová varianta 
Varianta I, tj. nulová varianta, znamená nepřijetí žádného právního předpisu a ponechání 
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, v nezměněné podobě. 
 
II. varianta: Novelizace stávajícího nařízení vlády  
Varianta II by znamenala přijetí nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2002 Sb. 
Z důvodu neexistence zákonného zmocnění, nelze toto nařízení vlády novelizovat, Varianta II 
je tudíž neproveditelná a nadále s ní nebude uvažováno. 
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III. varianta: Přijetí navrhované právní úpravy 
Varianta III znamená přijetí navrhované nové právní úpravy formou nového nařízení vlády 
k provedení § 5 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které převezme současnou právní úpravu doplněnou o všechna nezbytná zpřesnění, 
zpřísnění a rozšíření. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Náklady a přínosy jednotlivých variant jak pro přímo dotčené subjekty (podnikatele v odvětví 
lesnictví a těžba dřeva), tak pro nepřímo dotčené subjekty (zaměstnance vykonávající práce 
v lese a na pracovištích obdobného charakteru a orgány inspekce práce), identifikuje 
následující tabulka. Je nutno však mít na zřeteli, že navrhovaná právní úprava obsahuje oproti 
právní úpravě stávající nové požadavky spíše organizační povahy, k jejichž splnění není nutno 
vynakládat finanční prostředky. 
 

 Dotčené subjekty 

Podnikatelé 
(zaměstnavatelé 

a OSVČ) 
v lesnictví a 
těžbě dřeva 

Zaměstnanci 
vykonávající 

práce v lese a na 
pracovištích 
obdobného 
charakteru 

Orgány inspekce 
práce 

Varianta I Př
ín

os
y 

--- --- --- 

N
ák

la
dy

 

--- --- --- 

Varianta 

III 

Př
ín

os
y 

- Snížení ztrát 
souvisejících 
s pracovními 
úrazy 

- Snížení rizika 
pracovního 
úrazu 

- Vyšší efektivita 
kontroly a 
prosazování 
požadavků 
bezpečnosti 
zejména u 
OSVČ 

N
ák

la
dy

 - Zajištění 
vyškolených 
zaměstnanců 
pro rizikové 
činnosti 

--- --- 
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3.2 Náklady 
 
Náklady byly identifikovány pouze u varianty III a spočívají v zajištění vyškolených 
zaměstnanců pro rizikové činnosti. Ke zvýšení nákladů na lidské zdroje může dojít u těch 
subjektů, které dosud využívají pro práce s řetězovou pilou, pro soustřeďování dříví 
traktorem, koňmi nebo lanovým zařízením anebo pro zpracování kalamity zaměstnance, kteří 
nebyli k takové činnosti náležitě vyškoleni a v ní zacvičeni, nicméně povinnost 
zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci vyplývá již nyní ze zákoníku práce, takže náklady v těchto případech nejsou v plné míře 
vyvolány navrhovanou právní úpravou, ale víceméně nedodržováním právní úpravy současné. 
 
3.3 Přínosy 
 
Přínosy byly identifikovány pouze u varianty III a lze je charakterizovat následovně: 
a) snížení ztrát souvisejících s pracovními úrazy (var. III): 
v souvislosti s pracovním úrazem mohou podnikatelskému subjektu vzniknout ztráty, které 
nejsou kryty zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání, spočívající podle okolností v nákladech na adekvátní náhradu za 
nepřítomného zraněného zaměstnance, ve snížení příjmu v důsledku výpadku produkce, 
v krajním případě (u OSVČ) až po úplnou ztrátu příjmu. Možné jsou i negativní dopady na 
důvěryhodnost daného subjektu a s tím spojenou ztrátu budoucích zakázek. Dojde-li 
v důsledku uplatnění zpřesněných a zpřísněných požadavků na bezpečnost práce ke snížení 
výskytu pracovních úrazu, sníží se úměrně i tyto nežádoucí výdaje; 
b) snížení rizika pracovního úrazu (var. III): 
pracovním úrazem je bezprostředně postižen vždy zaměstnanec, přitom celkovou újmu, 
kterou následkem pracovního úrazu utrpí, nelze zpravidla plně kompenzovat finančním 
plněním v rámci náhrady škody způsobené pracovním úrazem, zejména proto, že některé 
druhy újmy je obtížné, ne-li nemožné, vyčíslit v penězích. To se týká obzvláště úrazů 
s dlouhodobými, nebo i trvalými následky a dopady na kvalitu života zaměstnance, jejichž 
četnost je právě v lesnictví a při těžbě dřeva dosud značně vysoká. Jestliže zaměstnavatel 
důsledně uplatní zpřesněné a zpřísněné požadavky navrhované právní úpravy a tím sníží 
riziko vzniku pracovních úrazů, bude přínosem navrhované právní úpravy každý pracovní 
úraz, ke kterému ve srovnání se současným stavem nedojde; 
c) vyšší efektivita kontroly a prosazování požadavků bezpečnosti u OSVČ (var. III): 
pro adresáty navrhované právní úpravy, zejména pro zaměstnavatele i OSVČ v lesnictví a při 
těžbě dřeva, bude nepochybně přínosem přijetí navrhované právní úpravy k provedení § 5 
odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což 
umožní bez složitých a snadno zpochybnitelných konstrukcí vztáhnout navrhovanou právní 
úpravu na právní vztahy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o OSVČ. V praxi se při práci v lese 
vyskytují na jednom pracovišti jak zaměstnanci zaměstnavatelů z různých subdodavatelských 
úrovní, tak OSVČ, které za těchto okolností, pokud nedodrží srovnatelné bezpečnostní 
standardy jako zaměstnanci, mohou ohrozit bezpečnost a zdraví nejen své, ale i ostatních 
fyzických osob na pracovišti – zaměstnanců nebo dalších OSVČ. Ještě větší význam má 
možnost bezproblémového použití navrhované právní úpravy pro zajištění bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy pro 
orgány inspekce práce, které díky tomu a díky zpřesnění požadavků na způsob organizace 
práce a pracovních postupů budou moci účinněji postupovat při kontrolách a účinněji 
prosazovat dodržování bezpečnostních požadavků jak u zaměstnavatelů, tak zejména 
u OSVČ, které dosud mají – jak ukázala provedená kampaň i následný kontrolní úkol 
vyhlášené SÚIP – o právních předpisech vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy velmi malou 
povědomost a chybí jim i motivace dodržovat povinnosti z těchto právních předpisů 
vyplývající. Přijetím této varianty bude umožněno sbližování úrovně bezpečnosti mimo 
pracovněprávní vztahy dosahované OSVČ s úrovní bezpečnosti práce zajišťovanou 
zaměstnavateli, minimalizace vzájemného ohrožování při činnostech a práci ve vzájemné 
blízkosti a v konečném důsledku snížení úrazovosti v lesnictví a při těžbě dřeva. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Náklady a přínosy byly identifikovány pouze u varianty III a jsou popsány a vyhodnoceny 
výše v bodech 3.2 a 3.3. Vzhledem k jejich povaze je nelze přesněji kvantifikovat. 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Nulová varianta je zásadně nepřípustná, a to s ohledem na důvody popsané v kapitole 1.6. 
Zhodnocení rizik a kapitole 1. 2. a 1. 3 Definice problému a popis existujícího právního stavu. 
S ohledem na nutnost reflektovat změny v právním řádu České republiky, k nimž došlo od 
roku 2007, a změny v používaných technologiích při těžbě dřeva, jakož i na nutnost reagovat 
na zvýšený objem těchto pracovních činností a na nepříznivý vývoj počtu závažných 
a smrtelných pracovních úrazů v odvětví lesnictví a těžba dřeva, jeví se jako nejvhodnější 
varianta III – tj. navrhovaná právní úprava.  
S ohledem na vyhodnocení nákladů a přínosů, a zejména s přihlédnutím k nutnosti dosáhnout 
vyšší úrovně bezpečnosti práce a bezpečnosti při činnostech a poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, se jako nejvhodnější jeví varianta III, tj. navrhovaná právní úprava. 
Hodnocení s využitím prostých kritérií, když splnění kritéria „ANO“ má hodnotu 1 
a nesplnění kritéria „NE“ má hodnotu 0, s odpovídající váhou v intervalu 0 až 1, kde 

hodnocení varianty je vyjádřeno jako 
∑ ⋅váhan

kritpozitkritpozit ....  , uvádí následující tabulka: 
 

Kritérium: 
Vyšší 

úroveň 
bezpečnosti 

Nezvyšování 
nákladů 
podnikatelského 
sektoru 

Nezvyšování 
nákladů státní 
správy 

Zpřehled
nění 
právní 
úpravy 

Hodnocení 
varianty / 
pořadí 
varianty 

Váha 
 

0,45 0,30 0,15 0,10 
Varianta I NE ANO ANO NE 0,45 / 2. 
Varianta 

 
ANO NE ANO ANO 0,70 / 1. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Vynucování doporučené varianty, pokud jde o vynucování plnění požadavků na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese 
a na pracovištích obdobného charakteru, náleží SÚIP a oblastním inspektorátům práce, a to 
prostředky danými zákonem o inspekci práce, kontrolním řádem a správním řádem. Vynucení 
je zabezpečeno stanovením skutkových podstat přestupků a správních deliktů a na to 
navazujících sankcí v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Jde o § 17 odst. 1 písm. s) a o § 30 odst. 1 písm. s), podle nichž může orgán inspekce práce 
uložit pokutu, jestliže zaměstnavatel povinnosti uložené platným právním předpisem neplní. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti regulace bude prováděn SÚIP a oblastními inspektoráty práce v rámci 
kontrolní činnosti a vyhodnocování kontrolních úkolů, s podporou Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce, v. v. i., který zpracovává každoročně statistiku pracovních úrazů jak ve 
sledovaném odvětví lesnictví a těžba dřeva, tak za celou Českou republiku. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Obsah navrhované právní úpravy je výsledkem činnosti pracovní skupiny ustanovené 
k tomuto účelu v rámci Stálého výboru pro legislativu Rady vlády pro bezpečnost a ochranu 
při práci a složené ze zástupců státní správy (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a SÚIP), zástupců zaměstnavatelů (Lesy 
České republiky, s. p. a Vojenské lesy a statky ČR, s. p.) a zástupců zaměstnanců 
(Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů). 
Na obsahu předkládaného návrhu se členové této pracovní skupiny shodli. 
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