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IV. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
1. Důvod předložení a cíle 

1. 1 Název návrhu nařízení vlády 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 
9/2013 Sb., 32/2016 Sb. a 246/2018 Sb. 

 

1. 2 Definice problému 

Na unijní úrovni došlo k přijetí dvou nových předpisů v oblasti ochrany zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Konkrétně jde 
o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou 
se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 
karcinogenům nebo mutagenům při práci, a dále o směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. 
Transpoziční lhůta uplyne v případě prvně citované směrnice v lednu 2020, v případě druhé 
pak v lednu 2021. 

Na uvedené změny je tedy třeba reagovat harmonizací českého právního řádu a 
implementovat tento tzv. první a druhý novelizační balíček ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES, kterými se nově upravují hygienické limity pro některé 
chemické látky nebezpečnosti karcinogenita a mutagenita. 

Dále, Ministerstvo zdravotnictví obdrželo řadu podnětů široké odborné veřejnosti, které 
upozorňují na problematickou aplikaci některých ustanovení stávajícího nařízení č. 361/2007 
Sb., ať už z hlediska nejasnosti pojmů nebo postupů neodpovídajících posledním vědeckým 
poznatkům, a to především v oblasti rizikových faktorů pracovních podmínek (faktorů 
chemických a fyzikálních) a hygienických požadavků na pracovišti a pracovního prostředí.   

 

1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nyní ve 
znění pozdějších předpisů, vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2008 jako prováděcí právní předpis 
zákona č. 309/2006 Sb., v souladu s ustanovením § 21 písm. a) citovaného zákona, 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), dnes ve znění pozdějších předpisů, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 
zejména rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich 
zjišťování, hygienické limity, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 
zvláštní podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a dále například 
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bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, bližší hygienické požadavky na pracoviště 
a pracovní prostředí. 

Zhodnocení stávající právní úpravy 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. historicky vychází z nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády doznalo v důsledku nutné 
transpozice mj. tří předchozích směrnic upravujících limitní expozice významného posunu 
podmínek ochrany zdraví pracovníků při práci s chemickými faktory a prachy.  
Současná právní úprava neobsahuje výčet pracovních procesů s rizikem chemické 
karcinogenity.  
Expoziční limity některých chemických látek nejsou v českém právním řádu zavedeny nebo 
jsou oproti limitům nastaveným směrnicemi mírnější.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou především  

- zaměstnavatelé 

- zaměstnanci.  

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu novely je uvedení českého právního řádu do souladu s unijním právem, tj. 
provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 ze dne 12. prosince 
2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.  

Dalším cílem je odstranit aplikační obtíže stávajícího nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a uvést 
jej do souladu se současným stavem vědeckého poznání v upravované oblasti. 

 

1.6 Zhodnocení rizika  

Prioritou je soulad práva České republiky s právem Evropské unie. Nepřijetím návrhu 
nařízení vlády by Česká republika nesplnila povinnost jako členský stát EU. Rizikem tak je 
neslučitelnost českého právního řádu s unijním právem a případné následné sankce ze 
strany Evropské unie. 
Dalším rizikem jsou nesprávné či nejednotné postupy zaměstnavatelů v oblasti ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci v důsledku nenáležité aplikace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
což může v krajním případě vést k negativním dopadům na zdraví zaměstnanců.  
 
 
2. Návrh variant řešení 

Varianta nulová – zachování současného stavu 
 
Ponechává se stávající právní úprava.  
Nedoporučuje se s ohledem na povinnost harmonizace s právem EU. 
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Varianta realizační 
 
Navrhuje se v souladu s unijní úpravou zakotvit seznam chemických látek a výčet pracovních 
procesů s rizikem chemické karcinogenity.   
 
V návaznosti na zjištění problémů v praxi se navrhují provést terminologické úpravy 
jednotlivých ustanovení a dále se na základě vývoje vědeckého poznání navrhuje upravit 
některé postupy v oblasti ochrany zdraví při práci. 
Napříč nařízení vlády dojde k terminologické úpravě výrazů, které nekorespondují se 
zavedenou praxí, vyvolávají obsahovou nejistotu daného výrazu či se již v současné době 
nevyužívají, resp. se jedná o pojmy, které byly přeneseny do nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
z nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Bude usměrněn postup pro proces hodnocení zdravotních 
rizik v případě rizikového faktoru chemické látky, postup při předvídatelné a nepředvídatelné 
nadměrné expozici chemickou látkou. U rizikového faktoru lokální svalové zátěže dojde ke 
zrušení ustanovení upravující postup odborného hodnocení předkládaného pro kategorizaci 
práce, jelikož tento postup byl upraven v obecné rovině zákonem o ochraně veřejného 
zdraví. Dojde k úpravě hodnocení zdravotního rizika a bližších požadavků na způsob 
organizace práce a pracovních postupů a informací k ochraně zdraví u ruční manipulace 
s břemeny. Navrhuje se úprava podmínek zásobování pracoviště pitnou vodou a vodou pro 
zajištění osobní hygieny zaměstnanců. V přílohové části nařízení vlády budou upraveny 
zejména tabulky pro přípustné horizontální rozdíly mezi stereoteplotou a výslednou teplotou 
kulového teploměru na úrovni hlavy pro třídy práce I a IIa, seznam faktorů, jejich hygienické 
limity a postup při jejich stanovení, resp. seznam chemických látek a jejich přípustné 
expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace. Na dané navazuje i navržená úprava 
hodnocení přípustnosti expozice směsi chemickým faktorům. V návaznosti na jednotný 
postup se z vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, přenesou hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů do příloh nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Úpravou 
bude dotčena i část B přílohy č. 5 měření a hodnocení lokální svalové zátěže, která je 
neodpovídající současnému trendu měření a hodnocení.   
 
Vzhledem k tomu, že transponované směrnice neumožňují jakékoli odchýlení národní úpravy 
od pravidel v nich stanovených a další navrhované změny jsou buď legislativně technického 
rázu, nebo se odvíjejí od vědeckých zjištění, která nedávají prostor pro více řešení, 
nenabízejí se varianty věcného řešení problému. 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Nulová varianta 
Lze počítat s případnými náklady za nesplnění povinnosti ČR jako členského státu EU 
zavést do svého právního řádu uvedené směrnice v řádném termínu leden 2020 / leden 
2021. 
Přínosy tato varianta nemá v zásadě žádné. 
 

Realizační varianta 

Předpokládá se finanční dopad na podnikatelské subjekty u těch zaměstnavatelů, jejichž 
provoz využívá řešené chemické látky. U podnikatelských subjektů se bude většinou jednat 
o jednorázové investice, zejména na pořízení ochranných pracovních prostředků, které by 
měly přinést pozitivní dopad na zdraví zaměstnanců. Navrhované limitní hodnoty expozice 
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na pracovišti jsou důležitou součástí obecných opatření na ochranu zaměstnanců před 
zdravotními riziky právě vyplývajícími z nebezpečné expozice chemickým látkám. Nejedná 
se pouze o jediné opatření zajišťující ochranu zdraví. Úprava limitních hodnot nepředpokládá 
navyšování například finančních nákladů k zajištění pracovnělékařských služeb jako jednoho 
z dalších možných opatření ochrany zdraví zaměstnanců (vyjma nově zavedených limitních 
hodnot).  

Ostatní změny v oblasti národní úpravy jsou vesměs upřesňujícího charakteru, ať už 
z hlediska terminologie nebo vymezení jednotlivých postupů, a jako takové v zásadě 
nepředstavují finanční náklady. Přínosem je větší srozumitelnost právní úpravy pro dotčené 
subjekty a sjednocení praxe.  

Celkovým hlavním přínosem realizační varianty je zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

 

4. Výběr varianty řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení nákladů a přínosů byla zvolena realizační 
varianta, tj. provedení transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 a 
2019/130, které bude doplněno novelizací národní části nařízení vlády.   

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Navrhované řešení nezasahuje do stávajícího rámce vynucování, neboť se týká 
implementace práva EU do národních právních norem. Ukládání sankcí při neplnění 
povinností a požadavků je vždy posuzováno s ohledem na rozsah a dobu trvání správního 
deliktu, stejně tak jako to, aby případná sankce neměla likvidační charakter pro 
zaměstnavatele. 

Pokud se týká zajištění prostředků na výkon státní správy, navrhovaná úprava nezasahuje 
do finanční zátěže úřadů. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Za přezkum účinnosti navržené regulace bude odpovědné Ministerstvo zdravotnictví. Jeho 
úkolem bude zejména přezkoumávání zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Předpokládá se, že v návaznosti na metodiku kontrolních plánů dojde ke stanovení 
celostátního kontrolního úkolu, aby došlo k případné identifikaci implementačních potíží ze 
strany orgánů ochrany veřejného zdraví, ale zejména zaměstnavatelů. Obdobný proces je 
aplikován při každé novele nařízení vlády, pokud je předmětem úprava hygienických limitů 
chemických látek a jejich přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných 
koncentrací.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Navrhovaná právní úprava byla konzultována s krajskými hygienickými stanicemi a se 
Státním zdravotním ústavem v Praze. 
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8. Kontakty na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace zpracoval: 

Mgr. Pavel Fošum 

Odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví 

Tel. 224 972 963, e-mail: pavel.fosum@mzcr.cz 
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