
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 
31.5.2018, s termínem dodání stanovisek do 22.6.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 
MZE K předkládací zprávě - V prvním odstavci doporučujeme na konci věty druhé slova „a 

zákon č.“ nahradit slovy „a k zákonu č.“. 
Akceptováno. 

 K návrhu - Doporučujeme sjednotit formátování textu, tj. použít jediný typ písma. Akceptováno. 
 V bodě č. 3 přebývá mezera mezi dolními uvozovkami a čárkou a chybí mezera ve 

spojení „č. 2“. 
Akceptováno. 

 K odůvodnění - K obecné části 
Na str. 5 nedává poslední věta druhého odstavce smysl. 

Akceptováno. 

 Na str. 5 doporučujeme ve větě „Navrhovaná právní úprava pravděpodobně 
sekundárně pozitivní dopad na životní prostředí.“ doplnit slovesa „bude mít“. 

Akceptováno jinak. 
Nová podoba části 6 písm. 
C):  
„Navrhovaná právní úprava 
nebude mít vliv na životní 
prostředí.“. 
 

 Doporučujeme body č. 7 - 10 obecné části přečíslovat na č. 6 - 9. Akceptováno. 
 Ke zvláštní části 

Úsek zvláštní části navrhujeme označit písmenem „B“. 
 

Akceptováno.  
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 K novelizačnímu bodu č. 1 
Doporučujeme přeformulovat větu. 

Akceptováno. 

 K novelizačnímu bodu č. 3 
Slovo „stanovený“ navrhujeme nahradit slovem „stanoveny“. 
Slovo „minuta“ navrhujeme nahradit slovem „minuty“. 

Akceptováno.  

 K novelizačnímu bodu č. 4 
Třetí větu doporučujeme přeformulovat. 

Akceptováno. 

 K novelizačnímu bodu č. 5 
Na pátém řádku doporučujeme nahradit slova „svalová zátěž“ slovy „svalové zátěže“.  
Na osmém řádku doporučujeme za slovo „podmínek“ vložit čárku. 

Akceptováno. 

 K novelizačnímu bodu č. 6 
V části C ve druhém odstavci doporučujeme druhou část souvětí naformulovat do 
následujícího znění: „kde ve vysvětlivkách doplňuje zejména poznámku o možné 
dermální absorpci, respirabilní frakci aerosolu a možnost vdechovatelné frakce u 
aerosolu.“ 

Akceptováno. 

 K platnému znění - V § 9 odst. 9 doporučujeme naformátovat horní indexy (z „mg.m-
3“ vytvořit „mg.m-3“ apod.). 

Akceptováno. 

ÚV - KOM Nové znění § 9 odst. 1 (bod 2 návrhu) představuje nový způsob implementace čl. 2 
písm. c) směrnice 2004/37/ES, jakož i čl. 2 písm. d) směrnice 98/24/ES. Je nutné 
ustanovení § 9 odst. 1 vykázat jako implementační (podtržením, uvedením celexových 
čísel, náležitým doplněním rozdílové tabulky a aktualizací dotčených srovnávacích 
tabulek). 

Akceptováno 
 
 

 Návrhem do § 9 odst. 4 doplňovaný dovětek „, pokud není v tabulce A přílohy č. 2 
k tomuto nařízení stanoveno jinak“ představuje transpozici slov „není-li stanoveno 
jinak“ z poznámky (5) pod tabulkou v příloze směrnice (EU) 2017/164. Požadujeme 
dovětek vykázat jako implementační. 

Akceptováno.  

 Návrh tím, že v bodě 6 stanoví nové znění části A přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., nejen implementuje ještě netransponovanou směrnici Komise (EU) 
2017/164, ale také reimplementuje směrnice, které byly již dříve promítnuty do 
stávající části A přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
K umožnění náležitého zhodnocení, zda i v části A přílohy č. 2 ve znění návrhu jsou 

Akceptováno.  
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správně promítnuty všechny směrnice, které byly transponovány do stávající části A 
přílohy č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., je vhodné podtrhnout všechny chemické 
činitele (názvy chemických látek resp. sloučenin), které jsou v seznamu podle části A 
přílohy č. 2 uvedeny v důsledku implementace některé ze směrnic EU, a pod 
novelizační bod 6 uvést kromě celexového čísla směrnice (EU) 2017/164 i celexová 
čísla směrnic 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES a 
2009/161/EU. 

 V rozdílové tabulce (dále jen „RT“) vedle již zmiňovaných odstavců 1 a 4 § 9 (viz 
připomínky shora ohledně nevykázání těchto ustanovení) postrádáme také odst. 9 
téhož paragrafu. Ten je v bodovém znění návrhu podtržen a opatřen celexovým 
číslem, není ale uveden v RT. Požadujeme doplnit. 

Akceptováno.  

 Dále je vhodné, aby bylo přechodné ustanovení v RT přesunuto až na konec a místo 
slov „§53c“ byla uvedena slova „Čl. II“. Nadto, přechodné ustanovení uvedené v RT 
neodpovídá tomuto ustanovení podle bodového znění návrhu. Požadujeme napravit. 

Akceptováno.  

 Pokud jde o srovnávací tabulku (dále jen „ST“) ke směrnici (EU) 2017/164, 
upozorňujeme, že u návětí čl. 6 odst. 2 by mělo být uvedeno ID návrhu (ve sloupci 
„Číslo Sb. / ID“). U čl. 6 odst. 2 písm. b) by místo odkazu na stávající část A přílohy č. 
2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. mělo být uvedeno ID návrhu (transpozicí tohoto 
ustanovení směrnice je totiž čl. II návrhu – přechodné ustanovení). Nadto, v této ST by 
pouze ID návrhu mělo být uvedeno u těch položek přílohy ke směrnici (EU) 2017/164, 
které ještě nejsou uvedeny ve stávající části A přílohy č. 2 nařízení vlády č. 361/2017 
Sb. U těch položek, které již jsou uvedeny ve stávající části A přílohy č. 2 nařízení 
vlády č. 361/2017 Sb., je na místě uvést buď odkaz na stávající část A přílohy č. 2 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nebo takový odkaz doplněný o ID návrhu v případě, že 
se u chemického činitele návrhem mění hygienické limity, při stanovení kterých je 
členský stát povinen přihlédnout k směrným limitním hodnotám expozice stanoveným 
směrnicí (EU) 2017/164. 
V této ST dále postrádáme poznámky pod tabulkou s chemickými činiteli a u nich 
uvedeno transpoziční ustanovení ze stávající úpravy případně doplněné o ID návrhu. 

Akceptováno.  

 Požadujeme také aktualizovat ST ke směrnicím 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 
2004/37/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU. 

Akceptováno. 
 

 Pokud jde o odůvodnění návrhu, je nutné, aby i v části týkající se zhodnocení Akceptováno. 
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slučitelnosti návrhu s právem EU byla uvedena zmínka o transpozici směrnice (EU) 
2017/164. Dále je nutné při uvádění dalších relevantních předpisů EU rozlišit na jedné 
straně předpisy EU, které jsou přímo implementovány do části A přílohy č. 2, a na 
druhé straně předpisy EU, které s problematikou upravenou v návrhu nanejvýš jen 
souvisejí. 

 Dále, odchylují-li se nově u některých chemických činitelů uvedených v části A 
přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. hygienické limity od příslušných 
směrných limitních hodnot expozice na pracovišti stanovených příslušnými 
směrnicemi, je žádoucí ve zvláštní části odůvodnění, v místě, kde se uvádí důvody pro 
úpravu obsaženou v bodě 6 návrhu, uvést, v čem spočívalo článkem 3 odst. 3 
směrnice 98/24/ES požadované „přihlédnutí“ k  směrné limitní hodnotě expozice na 
pracovišti stanovené na úrovni EU 

Akceptováno jinak.  
Předkladatel plně 
transponuje hygienické 
limity chemických látek 
stanovených směrnicí 
2017/164.  
V návrhu novely nařízení 
vlády zaslaném do vnějšího 
připomínkového řízení byly 
hygienické limity 
zaokrouhlovány. Na základě 
připomínky bylo toto 
matematické zaokrouhlení 
odstraněno.  
Tedy ČR se neodchýlí od 
limitů směrnice 2017/164.   
 

 K čl. I bodu 4 (§ 9 odst. 9) návrhu - Druhá a třetí věta § 9 odst. 9 se nám nejeví jako 
transpozice některé části směrnice 2017/164. Požadujeme vysvětlit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Vysvětleno.  
Byl upraven vykázaný text 
(podtržení) ustanovení § 9 
odst. 9 v návrhu 
novelizačních bodů a 
v rozdílové tabulce. Druhá 
věta je požadavkem ČSN 
EN 482+A1 - Expozice 
pracoviště - Všeobecné 
požadavky na postupy 
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měření chemických látek. 
 K čl. I bodu 6 (část A přílohy č. 2) návrhu - S ohledem na směrné limitní hodnoty 

expozice na pracovišti podle směrnice (EU) 2017/164 pro kyselinu akrylovou a 
Terfenyl hydrogenovaný (jsou stanoveny jak v mg/m tak v ppm) postrádáme v návrhu 
u těchto chemických činitelů hodnotu faktoru přepočtu na ppm. Požadujeme doplnit 
nebo vysvětlit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Byly dopočítány a doplněny 
hodnoty ppm pro předmětné 
hygienické limity.   

MŠMT 1. Nad rámec k materiálu, § 12a: Požadujeme rozšíření předmětného ustanovení 
tak, aby se vztahovalo již na žáky od 12 let a zároveň nejen na přípravu na povolání, 
ale i na výchovně vzdělávací činnost uskutečňovanou ve školách a v školských 
zařízeních.  
Pro naplnění rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen 
„RVP ZŠ“) považujeme navrhovanou změnu za nezbytnou. RVP ZŠ mimo jiné určují, 
že v rámci výstupu CH 9 1 02 žák „pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí“. Pro naplnění RVP ZŠ v tomto 
znění je tedy nezbytně nutné, aby žáci měli zákonnou možnost (při zachování všech 
zásad bezpečnosti a ochrany jejich zdraví) pracovat s běžně dostupnými chemickými 
látkami, i když jsou definovány jako nebezpečné. Jedná se o látky, které jsou uvedeny 
v navrhovaném odstavci 1. Smyslem výstupu RVP ZŠ je naučit žáky základním 
dovednostem při praktické činnosti s uvedenými látkami a tento nelze naplnit jinak, 
než právě praktickou činností pod dohledem osoby s odbornou způsobilostí.  Jedná se 
o méně nebezpečné chemické látky. 
V odstavci 2 navrhujeme pouze technickou úpravu a přenesení úvodní věty, kdy zde 
uvedené chemické látky pokrývají většinu rámcových vzdělávacích programů 
středního vzdělávání v předmětu chemie. 
Ačkoliv z technických důvodů navrhujeme nové znění § 12a, jedná se fakticky pouze o 
uvedenou úpravu - tedy umožnění nakládat s vybranými chemickými látkami i žákům 
od 12 let. Požadujeme tedy do materiálu vložit další novelizační bod následujícího 
znění: 

„§ 12a 
(1) Žáci starší 12 let smějí v rámci přípravy na povolání a v rámci výchovně 

Neakceptováno.  
 
Odůvodnění: 
Vydáním prováděcího 
právního předpisu ke 
školskému zákonu, vyhlášky 
MŠMT č. 61/2018 Sb., o 
seznamu nebezpečných 
chemických látek, směsí a 
prachů a podmínkách 
nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a 
směsmi a podmínkách 
výkonu činností spojených s 
nebezpečnou expozicí 
prachů je nutno odstranit 
duplicitu v právních 
předpisech. Z tohoto důvodu 
bude novelou ustanovení § 
12a zrušeno.  
Nařízení vlády č. 361/2007 
Sb. jako prováděcí právní 
předpis zákona č. 309/2007 
Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a 
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vzdělávací činnosti v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích 
programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, látkami a směsmi 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických 
směsích24), které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie 
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po 
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2, látkami a směsmi klasifikovanými 
jako žíravé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a 
kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti 
H314, látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, 
jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii 
nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 
nebo 2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dohledem 
odpovědné osoby.  
(2) Mladiství žáci smějí v rámci přípravy na povolání a v rámci výchovně vzdělávací 
činnosti v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při 
zachování ochrany zdraví nakládat s chemickými látkami nebo chemickými směsmi 
klasifikovanými jako vysoce toxické nebo látkami a směsmi podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají 
přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 
nebo 2 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované 
expozici kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou 
způsobilostí podle jiného právního předpisu25). Omezení nebo zákazy stanovené v 
jiných právních předpisech týkající se nakládání s chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi uvedenými v tomto odstavci se nepoužijí. Ochrana těhotných 
mladistvých žákyň, mladistvých žákyň kojících a mladistvých žákyň do konce 
devátého měsíce po porodu tím není dotčena.“.“ 
Do Odůvodnění je následně možné využít text výše uvedeného druhého a třetího 
odstavce této naší zásadní připomínky. 

ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní 
vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů, je určen k ochraně 
zdraví osob při práci 
v pracovněprávních 
vztazích. Jedná se o právní 
předpis náležející do 
součásti pracovněprávních 
předpisů a je cíleně určen 
pro bezpečnost a ochranu 
zdraví zaměstnanců, resp. 
osob vykonávající určitou 
závislou činnost, za kterou 
jim náleží mzda nebo plat. 
Viz též připomínka č. 1 
ČMKOS. 
 
 
        

 1. K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že v úvodní větě nelze využít slova Akceptováno.  
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„ve znění pozdějších předpisů“ a je tak nutno tato slova nahradit výčtem novel daného 
právního předpisu. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném 

 2. K materiálu, čl. I bod 3: Vzhledem ke skutečnosti, že se dle Platného znění s 
vyznačením navrhovaných změn mají určitá slova doplnit před tečku, doporučujeme, v 
souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) a čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, v textu 
předmětného novelizačního bodu vložit za slovo „konci“ slovo „textu“ 

Akceptováno.  

 3. K materiálu, čl. II: Upozorňujeme, že na konci předmětného článku jsou 
nesprávně uvedeny uvozovky, které by měly být odstraněny. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  

 4. K materiálu, Účinnost: Doporučujeme ustanovení o nabytí účinnosti přesunout 
do dalšího samostatného článku a nad uvedený nadpis „Účinnost“ tak doplnit 
označení „Čl. III“. 

Akceptováno.  

ČMKOS 1. Nad rámec předloženého návrhu požadujeme zrušit ustanovení § 12a nařízení 
vlády. 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 12a nařízení vlády bylo vloženo do nařízení vlády novelou č. 32/2016 
Sb. a bylo reakcí na novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, kde byla zrušena možnost zacházení s 
chemickými látkami nebo jejich směsmi osobami mladšími 18 let, a to ani v případě 
přípravy na povolání, což v odvětví školství vyvolala velmi ostrou kritiku. Z tohoto 
důvodu dočasně a na základě politického rozhodnutí bylo rozhodnuto o vydání novely 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zároveň byla na MŠMT vytvořena Pracovní skupina, 
která na základě zmocnění podle § 65 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, zpracovala návrh nové vyhlášky. Tato vyhláška vyšla ve 
Sbírce zákonů pod č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, 
směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů, s 
účinností od 27. 4. 2018. V tuto chvíli tedy vzniká kolize mezi oběma právními 
předpisy a z toho důvodu požadujeme, jak shora uvedeno. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno.  
 
Odůvodnění: Viz vypořádání 
připomínky č. 1 MŠMT.  

ČBÚ 1. K čl. I bod 4.  
V textu navrhovaného § 9 odst. 9 Český báňský úřad (dále i „ČBÚ“) doporučuje uvést 

Akceptováno. 
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jednotky a značky jednotek ve správném tvaru. 
Odůvodnění: 
Mezi číslicí 20 a značkou jednotky °C chybí mezera. V poslední větě tohoto odstavce 
jsou limitní hodnoty pro vlákna uváděny „v počtu vláken/cm−3“, ačkoli by jednotka 
měla činit cm−3, anebo počet vláken/cm3, měl-li předkladatel v úmyslu vztáhnout 
počet vláken na jednotku objemu. 

 2. K čl. I bod 6. 
V části A přílohy č. 2 doporučuje Český báňský úřad vypustit řádky tabulky, ve kterých 
alternativní názvy chemických látek odkazují na primární název chemické látky, a 
příslušné alternativní názvy uvést např. v závorce přímo do řádku, kde je uveden 
primární název.  
Odůvodnění: 
Vzhledem k velkému množství názvů chemických látek a jejich odkazování na názvy 
primární se jeví část A přílohy č. 2 zbytečně rozsáhlá a nepřehledná. Navíc některé 
primární názvy, na které názvy alternativní odkazují, tabulka vůbec neobsahuje (např. 
řádek s názvem „Nitroglycerin“ odkazuje na řádek s názvem „Glyceroltrinitrát”, který v 
tabulce dále není uveden).  
V této souvislosti ČBÚ doporučuje odstranit i zjevně nesprávné názvy chemických 
látek, byť je každá doplněna o příslušné CAS reg. číslo (namátkově lze vybrat „iso-
Propanol“: přípona  ol  se u organických alkoholů přidává výhradně k názvu 
uhlovodíku, který hydroxylovou skupinu nese, přitom „iso-propan“ neexistuje, neboť 
řetězec se třemi atomy uhlíku nemůže být na druhém uhlíku rozvětvený; iso-propyl 
jako uhlovodíkový zbytek však již existuje, a tedy název „iso-propylalkohol“ je již 
správný). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Předkladatel je toho názoru, 
že odstranění některých 
zdánlivě nadbytečných 
výrazů by u uživatele 
způsobilo zmatení 
v aplikační praxi nařízení.    
Pokud uživatel nepoužívá 
elektronickou verzi právního 
předpisu, těžko by nalezl 
hledanou látku, pokud by 
neznal alternativní názvy 
chemických látek. 
Předkladatel nyní považuje 
za důležité v příloze č. 2 
zanechat alternativní názvy 
chemických látek. 
 
Předkladatel si je vědom 
některých nedostatků 
v nařízení vlády. Již 
připravuje novelu nařízení 
většího rozsahu, kde 
předpokládá 
terminologickou úpravu 
přílohy 2 části A. Nyní je 
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z časových důvodů 
prováděna pouze 
implementace směrnice EU 
2017/164. 
Glyceroltrinitrát je v tabulce 
č 2 části A uveden. 
 

 3. K čl. I bod 6 (str. 18) 
V části A přílohy č. 2 na straně 18 požaduje ČBÚ buď upravit řádek, kde je uvedena  
látka/směs „Nitrosní plyny (NOx), oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného“ tak, aby 
výjimka zahrnovala i oxid dusnatý a oxid dusičitý, anebo zvážit vypuštění položky NOx 
na str. 18. 
 
Odůvodnění: 
Návrh nařízení vlády uvádí výjimku z limitu pro nitrosní plyny jen pro oxid dusný, pro 
který je stanoven speciální limit, avšak výjimka dále nezahrnuje oxid dusnatý a oxid 
dusičitý, pro které však také stanovuje speciální limity. Z tohoto důvodu by mohl být 
právní předpis vykládán tak, že bude měřena výsledná koncentrace všech nitrosních 
plynů, ale již nebude kontrolována dílčí koncentrace oxidu dusičitého, tj. nejvíce 
zastoupeného oxidu dusíku v nitrosních plynech (zejména z důvodu snadné oxidace 
oxidu dusnatého na dusičitý) a vykazujícího z oxidů dusíku nejtoxičtější vlastnosti, 
jehož limity jsou proto významně přísnější. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Skupina nitrósní plyny byla 
odstraněna.   

 1. Připomínka k ustanovení § 23  
Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nový odst. 6, a to následovně:  
„Pro účely zařazení práce do druhé kategorie ve faktoru celková fyzická zátěž je 
možné využít odborného posouzení provedeného podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace26) tehdy, pokud 
míra výskytu faktoru celková fyzická zátěž a jeho rizikovost pro zdraví nenaplňuje 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví kritéria pro zařazení práce jako rizikové27) a 
při výkonu zařazované práce se nevyskytly nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí 
z povolání.  Odborné posouzení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu 

Neakceptováno.  
 
Odůvodnění: 
Úmyslem předkladatele je 
nyní úprava pouze pro 
lokální svalovou zátěž. 
Po zavedení hodnocení 
využitelné pro hodnocení 
lokální svalové zátěže 
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výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu 
(hmotnosti břemen), režimu práce a odpočinku, používaném nářadí, pohlaví 
pracovníků a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci, 
pokud byla pořízena.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zapracovat tuto změnu, jelikož uvažovaná novela řeší odborné posouzení 
ve vztahu ke kategorii druhé pouze ve faktoru „lokální svalová zátěž“. Problematika 
aplikovatelnosti odborných posouzení se však týká také celkové fyzické zátěže. 
V návrhu spatřujeme významný pozitivní vliv na podnikatelské subjekty. Postup podle 
návrhu umožní pro faktor celková fyzická zátěž předložit orgánu ochrany veřejného 
zdraví pro kategorizaci práce, vyjma měření daného faktoru, také odborné posouzení 
vycházející z hodnocení rizikovosti dané práce, které bude prováděno akreditovanou 
nebo autorizovanou osobou. Každá objektivizace faktorů pracovního prostředí s sebou 
přináší finanční náročnost pro podnikatelský subjekt. Návrhem dojde ke snížení 
časové náročnosti objektivizace faktoru práce, ale také k významnému snížení 
finanční zátěže pro podnikatelské subjekty, které se v daném případě předpokládá v 
řádu tisíců korun pro jednu hodnocenou pracovní pozici (tedy pro danou práci). V 
neposlední řadě předpokládáme, že navrhované odborné posouzení bude lépe 
reagovat na změny charakteru práce, jelikož bude pro podnikatelské subjekty méně 
finančně náročné. Tento fakt může mít velmi příznivý dopad na ochranu veřejného 
zdraví zaměstnanců 

předkladatel vyhodnotí 
pozitivní vliv na ochranu 
zdraví zaměstnanců a 
podnikatelské subjekty. 
Vyhodnoceny budou 
zejména vlivy na ochranu 
zdraví zaměstnanců 
z pohledu preventivního 
opatření a sekundárně při 
ověřování podmínek vzniku 
nemocí z povolání.  
Při pozitivním vyhodnocení 
vlivu na zdraví zaměstnanců 
i podnikatelských subjektů 
předkladatel předpokládá 
rozšíření možnosti 
odborného hodnocení i na 
další část skupiny faktoru 
fyzická zátěž.    

HK ČR 1. Připomínka k ustanovení § 23  
Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nový odst. 6, a to následovně:  
„Pro účely zařazení práce do druhé kategorie ve faktoru celková fyzická zátěž je 
možné využít odborného posouzení provedeného podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace26) tehdy, pokud 
míra výskytu faktoru celková fyzická zátěž a jeho rizikovost pro zdraví nenaplňuje 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví kritéria pro zařazení práce jako rizikové27) a 
při výkonu zařazované práce se nevyskytly nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí 
z povolání.  Odborné posouzení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu 
výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu 
(hmotnosti břemen), režimu práce a odpočinku, používaném nářadí, pohlaví 

Vysvětleno. Viz připomínky 
ČBU. HK ČR na připomínce 
dále netrvá. 
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pracovníků a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci, 
pokud byla pořízena.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zapracovat tuto změnu, jelikož uvažovaná novela řeší odborné posouzení 
ve vztahu ke kategorii druhé pouze ve faktoru „lokální svalová zátěž“. Problematika 
aplikovatelnosti odborných posouzení se však týká také celkové fyzické zátěže. 
V návrhu spatřujeme významný pozitivní vliv na podnikatelské subjekty. Postup podle 
návrhu umožní pro faktor celková fyzická zátěž předložit orgánu ochrany veřejného 
zdraví pro kategorizaci práce, vyjma měření daného faktoru, také odborné posouzení 
vycházející z hodnocení rizikovosti dané práce, které bude prováděno akreditovanou 
nebo autorizovanou osobou. Každá objektivizace faktorů pracovního prostředí s sebou 
přináší finanční náročnost pro podnikatelský subjekt. Návrhem dojde ke snížení 
časové náročnosti objektivizace faktoru práce, ale také k významnému snížení 
finanční zátěže pro podnikatelské subjekty, které se v daném případě předpokládá v 
řádu tisíců korun pro jednu hodnocenou pracovní pozici (tedy pro danou práci). V 
neposlední řadě předpokládáme, že navrhované odborné posouzení bude lépe 
reagovat na změny charakteru práce, jelikož bude pro podnikatelské subjekty méně 
finančně náročné. Tento fakt může mít velmi příznivý dopad na ochranu veřejného 
zdraví zaměstnanců. 

 2. Připomínka k ustanovení § 27  
Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nový odst. 6, a to následovně:  
„Pro účely zařazení práce do druhé kategorie ve faktoru pracovní poloha je možné 
využít odborného posouzení provedeného podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace26) tehdy, pokud míra 
výskytu faktoru pracovní poloha a jeho rizikovost pro zdraví nenaplňuje podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví kritéria pro zařazení práce jako rizikové27) a při výkonu 
zařazované práce se nevyskytly nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.  
Odborné posouzení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, 
době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a 
odpočinku, používaném nářadí, pohlaví pracovníků a jejich rotaci na jednotlivých 
pracovních pozicích a fotodokumentaci, pokud byla pořízena.“ 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. Viz připomínky 
ČBU. HK ČR na připomínce 
dále netrvá. 
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Stejně jako v předchozím případě spatřujeme v doplnění významný pozitivní vliv na 
podnikatelské subjekty. Postup podle návrhu umožní pro faktor pracovní poloha 
předložit orgánu ochrany veřejného zdraví pro kategorizaci práce, vyjma měření 
daného faktoru, také odborné posouzení vycházející z hodnocení rizikovosti dané 
práce, které bude prováděno akreditovanou nebo autorizovanou osobou. Návrhem 
dojde ke snížení časové náročnosti objektivizace faktoru práce, ale také k 
významnému snížení finanční zátěže pro podnikatelské subjekty. 

 Připomínka k bodu 5, k ustanovení § 25 odst. 9  
Doporučujeme sjednotit termíny „odborné posouzení“ a „odborné hodnocení“ v 
jednotný termín „odborné posouzení“. 
Odůvodnění: 
Výše uvedený fakt vnáší do připravované novely zmatečnost v používaných termínech 
týkajících se stejné věci. 

Akceptováno. 
V návaznosti na institut 
hodnocení rizik vycházející 
ze zákona č. 258/2000 Sb. 
bude užito pojmu „odborné 
hodnocení“. Odborné 
hodnocení po věcné stránce 
vychází právě z hodnocení 
rizik. Tímto bude zachována 
užívaná terminologie.   

MV K čl. I bodu 5 – k § 25 odst. 9: 
Upozorňujeme, že v textu je alternativně užívána formulace „odborné hodnocení“  
a „odborné posouzení“. Co je považováno za odborné posouzení, navíc není v 
novelizovaném předpise ani prováděném zákoně stanoveno. Doporučujeme proto 
obsah těchto pojmů a formulací vyjasnit. 

Akceptováno.  
V návaznosti na institut 
hodnocení rizik vycházející 
ze zákona č. 258/2000 Sb. 
bude užito pojmu „odborné 
hodnocení“. Odborné 
hodnocení po věcné stránce 
vychází právě z hodnocení 
rizik. Tímto bude zachována 
užívaná terminologie z 
vyššího právního předpisu, 
kde je pojem současně 
definován.   

 K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1:  
S ohledem na to, že dochází k novelizaci textu v poznámce pod čarou č. 1 a nikoliv  

Akceptováno.  
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v § 1 odst. 1, navrhujeme upravit úvodní větu ustanovení například následujícím 
způsobem: “Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta:“. 

 K čl. I bodu 4 – k § 9 odst. 9:  
Doporučujeme text „počtu vláken/cm-3“ nahradit textem „počtu vláken.cm-3“ 

Akceptováno jinak.  
V souladu s metodologií je 
upravena jednotka 
vlákna/cm3. 

 K obecné části odůvodnění:  
 
V části 6 písm. C) doporučujeme v poslední větě mezi slova „úprava pravděpodobně“ 
vložit slova „bude mít“.  

Akceptováno jinak.  
Nová podoba části 6 písm. 
C)  
„Navrhovaná právní úprava 
nebude mít vliv na životní 
prostředí.“. 

ÚOOÚ V části 8 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen 
„DPIA“), se věta: „Navrhovaná právní úprava je v souladu se zásadami ochrany 
soukromí,“ zrušuje. 
Odůvodnění: 
DPIA zní: „Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na ochranu soukromí a 
osobní údaje. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zásadami ochrany 
soukromí.“ To však neobstojí. Je pojmově vyloučeno, aby navrhovaná právní úprava, 
která nebude mít dopady na ochranu soukromí a osobní údaje, byla v souladu se 
zásadami ochrany soukromí. Je to podobné, jako kdyby se hodnotil význam 
veterinárního předpisu na lidskou medicínu, které také spolu nijak nesouvisejí. 

Akceptováno. 

MŽP K odůvodnění - Odůvodnění návrhu zahrnuje v závěru bodu 5 vyjádření k 
předpokládaným dopadům na životní prostředí. Uvádí se, že "navrhovaná právní 
úprava [bude mít] pravděpodobně sekundárně pozitivní dopad na životní prostředí". 
Materiál ovšem postrádá popis vlastního hodnocení, které formulaci tohoto závěru 
předcházelo, není zjevné, na základě jakých úvah předkladatel k tomuto závěru došel. 
Mají-li být dopady navrhovaných opatření na životní prostředí hodnoceny příznivě, 
považujeme uvedený nedostatek za zásadní a požadujeme odůvodnění v tomto 
smyslu doplnit. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  
Nová podoba části 6 písm. 
C)  
„Navrhovaná právní úprava 
nebude mít vliv na životní 
prostředí.“. 

 1. K novelizačnímu bodu č. 1 Akceptováno.  
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Text bodu novely č. 1 doporučujeme přeformulovat tak, aby odpovídal jeho obsahu – 
ke změně dochází v textu poznámky pod čarou č. 1, nikoliv v textu ustanovení § 1 
odst. 1. Text bodu novely doporučujeme uvést např. ve znění: "Na konci poznámky 
pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta: …". 

 2. K ustanovení o nabytí účinnosti 
Ustanovení o nabytí účinnosti doporučujeme v souladu s čl. 28 odst. 1 a 3 
systematicky zařadit do článku III novely. 

Akceptováno.  

 K číslování oddílů odůvodnění 
Upozorňujeme předkladatele, že v části A odůvodnění jsou chybně číslovány 
jednotlivé oddíly, když po oddílu 5 následuje oddíl 7. 

Vysvětleno. 
V předkládaném 
odůvodnění v části A je 
oddílem 6 kapitola 
„Zhodnocení současného 
stavu a dopadů 
navrhovaného řešení ve 
vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k 
rovnosti mužů a žen“. 

SCHP ČR 1. K novelizačnímu bodu 5 
K novému textu § 25 odst. 9): podmínky pro zařazování prací do kategorie je 
stanoveno vyhláškou č. 432/2003 Sb. a požadavek na měření akreditovanou osobou 
je dán zákonem č. 258/2000 Sb. § 38, včetně kategorie druhé. Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. nestanovuje podmínky pro kategorizaci a doplněný text do tohoto 
nařízení vlády nepatří.  
Poznámka: Provozovatel např. faktor pracovní poloha vyhodnocuje také za základě 
přílohy č. 5 nařízení vlády č. 361/2007 sb. a hodnotí sám (ne vždy je nutné měření). 
Pokud by měla každé vyhodnocení (i bez měření) provádět autorizovaná osoba, 
významně provozovateli vzrostou náklady na kategorizaci práci.  

Vysvětleno. 
Jak SCHP ČR správně 
uvedl, příloha č. 5 nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. 
upravuje postup při 
hodnocení faktoru celková 
fyzická zátěž jako podklad 
pro hodnocení kategorizace. 
Vyhláška č. 432/2003 Sb. 
upravuje vlastní podmínky 
pro kategorizaci jednotlivých 
faktorů. Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. upravuje 
vlastní zjišťování a 
hodnocení daného faktoru. 
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Pro potřeby kategorizace 
faktoru „celková fyzická 
zátěž“ je hodnocení a 
podmínky zjišťování mj. 
uvedeno v příloze č. 5 
nařízení vlády, jak SCHP 
ČR sám uvedl. 
Novelizační bod upravuje 
pouze oblast lokální svalové 
zátěže, resp. např. pracovní 
polohy, celková fyzická 
zátěž a ruční manipulace 
s břemeny nejsou návrhem 
upravena.  
  

 2. K novelizačnímu bodu č. 6 
Ve směrnici 2000/39/ES jsou uvedeny různé izomery pentylacetátu – v českém 
nařízení vlády je uveden ve 2. sloupci u pentylacetátu pouze číslo CAS. Většina lidí, 
kteří pracují s tímto nařízením vlády nezná číslo CAS příslušných izomerů – 
navrhujeme tedy doplnit (CAS: 123-92-2, 626-63-7, 620-11-1 a 625-16-1), protože 
většina lidí hledá látky podle CAS a ne podle názvů (u butylacetátu i butanolu je také 
více čísel CAS ve 2. sloupci přílohy). Poslední dvě čísla CAS jsou uvedena ve 
směrnici 2000/29/ES, alespoň tato dvě by se měla doplnit do nařízení vlády.  

Akceptováno.  
Pro lepší orientaci v nařízení 
vlády a práci s ním budou 
navrhovaná CAS doplněna.  

 3. K novelizačnímu bodu č. 6 
U položky Arsenovodík a Polychlorované bifenyly – chybí „B“ ve sloupci „poznámky“ 
(viz vyhláška č. 107/2013 Sb.) 

Akceptováno 

 4. K novelizačnímu bodu č. 6 
U vysvětlivek „V“ a „R“ pod tabulkou navrhujeme vypustit slovo „aerosol“ – nepoužívá 
se ve směrnici (EU) 2017/164 u poznámek (8) a (9) – pokud chcete slovo aerosol 

Neakceptováno.  
 
Odůvodnění: 
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ponechat, bylo by dobré vysvětlit pojmy „vdechovatelná frakce aerosolu“ a „respirabilní 
frakce aerosolu“. 

Používání termínu aerosol je 
národní zvyklostí. To, že 
některý termín není použit 
ve směrnici, neznamená, že 
se nemůže použít. Toto 
nařízení vlády je technickým 
předpisem, který se 
odvolává na řadu ČSN EN 
norem. ČSN EN 14031 
používá např. termín 
vdechovatelná frakce částic 
nebo ČSN EN 1540 používá 
tuhý aerosol (ekvivalentním 
termínem aerosolu je 
polétavá částice). 
Historicky se tabulka v 
příloze 2 jmenovala 
„Nejvyšší přípustné  
koncentrace plynů, par a  
aerosolů s toxickým 
účinkem v pracovním 
ovzduší“. 
Viz preambule (7) směrnice 
(EU) 2017/164: „Pro každý 
chemický činitel, pro který 
byla na úrovni Unie 
stanovena směrná limitní 
hodnota expozice na 
pracovišti, musí členské 
státy zavést národní limitní 
hodnotu expozice na 
pracovišti. Přitom musí 
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přihlédnout k limitní hodnotě 
Unie a povahu národní 
limitní hodnoty určí v 
souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a 
zvyklostmi.“   

 5. K novelizačnímu bodu č. 6 
Citace „Pro aerosoly látek s výrazným dráždivým účinkem na dýchací cesty a oči 
nelze obecně používat hodnoty hygienických limitů stanovené pro páry; ochranu 
pracovníků je třeba řešit s ohledem na konkrétní podmínky.“ Věta není srozumitelná. 
Co to je „výrazný dráždivý účinek“? Mělo by se specifikovat pomocí klasifikace H-
větami. Jaké hodnoty se tedy dají použít, když ne ty pro páry? Bylo by také dobré, 
kdyby se takové látky nějak ve sloupci „poznámky“ označily. Nebo toto pravidlo 
obecně platí pro všechny látky, které mají ve sloupci „poznámky“ uvedeno „I“? 

Vysvětleno. 
Výrazný dráždivý účinek 
znamená, že látka splňuje 
kritéria pro klasifikaci jako 
dráždivá podle nařízení (ES) 
č. 1272/2008, v platném 
znění. Proto pro snadné 
rozhodování byla použita 
poznámka „I“, nikoli 
 jednotlivé H věty, kterých 
může být několik a tabulka 
by se stala méně 
přehlednou. Stejný princip 
byl použit např. i u 
senzibilizujících látek 
poznámka „S“ nebo 
poznámky „D“ a „P“.   
Vzhledem k tomu že, 
dráždivý účinek je účinkem 
lokálním, tak je nutné 
posoudit např. vzdálenost 
jednotlivých pracovníků od 
zdroje, brát v úvahu 
vlastnosti aerosolu (např. 
velikost) apod. 

 6. K novelizačnímu bodu č. 6 Akceptováno. 
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Ve směrnici (EU) 2017/164 je uvedena položka „Mangan a anorganické sloučeniny 
manganu (jako mangan), v návrhu novely je uvedeno pouze „Mangan-jeho 
anorganické sloučeniny, jako Mn“. 

 

V Praze dne 5. října 2018 

Vypracoval: Mgr. Pavel Fošum Podpis: 
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