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IV. 
 

Odůvodnění 
 

Název: 
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.  
 
A. Obecná část 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Hlavním důvodem návrhu v pořadí již šesté novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je povinnost České republiky  harmonizovat český 
právní řád  s právem Evropské unie, konkrétně pak transponovat směrnici 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 směrnici 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.  

Směrnice, kterými se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, se zabývají problematikou 
prevence profesionální rakoviny, která je nejvýznamnější příčinou úmrtí souvisejících s 
výkonem povolání v EU. Cílem předloženého návrhu je jednak zlepšit ochranu zdraví 
zaměstnanců snížením jejich vystavení karcinogenním chemickým činitelům při práci, dále 
zvýšit účinnost právních předpisů EU v této oblasti a také poskytnout hospodářským subjektům 
větší srozumitelnost legislativy a rovnější podmínky. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 do českého právního řádu zavádí 
či upravuje stávající limitní hodnoty pro prach tvrdých dřev, sloučeniny šestimocného chromu, 
které jsou karcinogeny (jako chrom), žáruvzdorná keramická vlákna, která jsou karcinogen, 
respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého, benzen, vinylchlorid monomer, ethylenoxid, 
1,2-epoxypropan, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin a bromethylen.  
Současně směrnice nově uvádí poznámku „kůže“ u ethylenoxidu, akrylamidu, o-toluidinu a 
hydrazinu, která vyjadřuje skutečnost, že k celkovému zatížení organismus může významně 
přispět expozice prostřednictvím kožní absorpce. 
Pro limitní hodnoty prachů tvrdých dřev a sloučenin šestimocného chromu (jako chrom) jsou 
směrnicí nastavena přechodná období. U limitní hodnoty prachů tvrdých dřev do 17. ledna 
2023. U limitní hodnoty sloučenin šestimocného chromu (jako chrom) do 17. ledna 2025.  

U některých chemických látek, které nejsou směrnicí dotčeny, bude zachována národní 
úprava. Limity budou zachovány jednak u látek, kde jsou stávající i navrhované limity shodné, 
ale také u látek, kde jsou národní limity nižší/přísnější, neboť evropské právo připouští, aby 
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členský stát uplatňoval přísnější limity než uvedená směrnice. Obecně platí, že v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se nemá ustupovat od již dosažené úrovně ochrany. 
Jedná se o prach tvrdých dřev, žáruvzdorná keramická vlákna, respirabilní prach krystalického 
oxidu křemičitého, benzen a ethylenoxid. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 do českého právního řádu zavádí 
či upravuje stávající limitní hodnoty pro trichlorethylen, 4,4‘-methylendianilin, epichlorhydrin, 
ethylendibromid, ethylendichlorid, emise výfukových plynů ze vznětových motorů, směsi 
polycyklických aromatických uhlovodíků, především ty, které obsahují benzo(a)pyren, které 
jsou karcinogeny a minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech 
k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru. Současně zavádí tzv. „kůže“ pro 
trichlorethylen, 4,4‘-methylendianilin, epichlorhydrin, ethylendibromid, ethylendichlorid, směsi 
polycyklických aromatických uhlovodíků, především ty, obsahující benzo(a)pyren, které jsou 
karcinogeny a minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci 
a chlazení pohybujících se částí v motoru. Poznámka „kůže“ vyjadřuje skutečnost, že k 
celkovému zatížení organismus může významně přispět expozice prostřednictvím kožní 
absorpce. 
Pro limitní hodnotu emise výfukových plynů ze vznětových motorů je směrnicí nastaveno 
přechodné období a to do 21. 2. 2023. Pro odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů platí limitní 
hodnoty od 21. 2. 2026.  

Obdobně jako v případě dříve citované směrnice, limity budou zachovány jednak u látek, kde 
jsou stávající i navrhované limity shodné, ale také u látek, kde jsou národní limity 
nižší/přísnější. Konkrétně se jedná o epichlorhydrin. 

Směrnice stanovují řadu obecných minimálních požadavků na odstranění nebo snížení 
expozice všem karcinogenům a mutagenům, které spadají do jejich působnosti. 
Zaměstnavatelé musí identifikovat a vyhodnotit rizika pro zaměstnance, která jsou spojena s 
expozicí konkrétním karcinogenům (a mutagenům), a v případě výskytu rizik musí zabránit 
expozici. Pokud je to technicky možné, je vyžadováno (1) nahrazení postupem nebo 
chemickým činitelem, který není nebezpečný nebo je méně nebezpečný. Tam, kde nahrazení 
není technicky možné, musí být chemické karcinogeny v rámci technických možností (2) 
vyráběny a používány v uzavřeném systému s cílem předejít expozici. Pokud to není technicky 
možné, musí být úroveň (3) expozice zaměstnanců omezena na nejnižší technicky možnou 
úroveň. Jedná se o povinnost minimalizace podle čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES. 

V reakci na podněty vycházející z praktické aplikace nařízení vlády širokou odbornou 
veřejností jsou dále navrženy zejména následující úpravy v národní části nařízení vlády.  

U rizikového faktoru lokální svalová zátěž došlo k úpravě ustanovení upravující objektivizaci 
tohoto rizikového faktoru. Navržená úprava respektuje navrženou úpravu zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů v oblasti podmínek objektivizace míry expozice rizikových faktorů lokální svalové 
zátěže, celkové fyzické zátěže a pracovních poloh.  

Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci je 
předkládán zejména z důvodu transpozice dvou výše uvedených směrnice Evropského 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBKZGKGEN)



 
 

3 
 

parlamentu a Rady. Termín transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2398, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci je pro členské státy do druhé 
poloviny prosince 2019. Česká republika zvolila plnou transpozici textu směrnic, včetně příloh 
upravujících mj. jednotlivé limitní hodnot, včetně přechodných opatření, které v návrhu novely 
národní úpravy budou opatřeny pozdější účinností.  
 
   
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Předložený návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. respektuje 
rozsah a meze zákonného zmocnění podle ustanovení § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., 
který provádí.  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie a mezinárodními smlouvami 
 
Návrh novely nařízení vlády zohledňuje požadavky směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 
1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s  chemickými činiteli 
používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS), podle které má Komise formou směrných limitních hodnot expozice na pracovišti 
navrhnout unijní cíle ochrany zaměstnanců před riziky vyplývajícími z expozice nebezpečných 
chemických činitelů, které mají být stanoveny na úrovni EU.    
Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice 98/24/ES zmocňuje Komisi k tomu, aby uvedené limitní 
hodnoty zavedla nebo změnila prostřednictvím opatření přijatých postupem podle čl. 17 
směrnice Rady 89/391/ EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s přihlédnutím k dostupným metodám 
měření.  
 
Návrh nařízení vlády se dotýká oblastí upravených  

- směrnicí Rady č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve které je v článku 7 a 14 uloženo 
zaměstnavateli zajistit dohled nad zdravím zaměstnanců, přičemž transpozice 
příslušných článků směrnice je provedena v zákoníku práce a zákoně č. 373/2011 Sb., 

- směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, 

- směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční práci s břemeny spojenou s rizikem, zejména 
poškozením páteře pro zaměstnance, 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS), 
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- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění),  

- směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu 
směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES 
a o změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.  

- Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí 
seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 
98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES.  

- směrnicí Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví 
zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci 
(čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),  

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),  

- směrnicí Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.  

Uvedené směrnice, které se dotýkají upravovaných oblastí, jsou transponovány zejména 
zákony, a to zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. a jejich 
prováděcími právními předpisy.  
 
Předložený návrh novely nařízení vlády je v souladu s principy doporučenými orgány EU 
a uplatňovanými v členských zemích EU.  
Návrh novely nařízení vlády je s právem EU plně slučitelný. Navrhovaných úprav se judikatura 
soudních orgánů EU nedotýká. 
Předkládaný návrh novely nařízení vlády je rovněž v souladu s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána.  

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a se 
zákony, k jejichž provedení se nařízení vlády navrhuje. 

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 k provedení  zákona 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), dnes ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s ustanovením § 21 písm. a) citovaného zákona, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

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.  
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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 
bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, bližší hygienické požadavky na pracoviště 
a pracovní prostředí. 

V současné době je expozice zaměstnanců karcinogenním a mutagenním látkám při práci 
omezována nařízením vlády č. 361/2007 Sb. v Díle 3 „Chemické látky a směsi klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci“. Nařízení vlády stanovuje v příloze č. 
2 „Chemické látky“, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení. V Části A je uveden 
„Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné 
koncentrace (NPK-P)“. Tento seznam musel být přijetím návrhu směrnice změněn, a to 
nejpozději do dvou let od vstupu těchto směrnic v platnost. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Realizace uvedeného návrhu nebude mít hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, 
ani na ostatní veřejné rozpočty. 
 
Dotčenými subjekty, na něž návrh nařízení vlády bude mít přímý dopad, jsou 
provozovatelé/zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty) zajišťující v souladu se zákoníkem 
práce a dalšími dotčenými předpisy ochranu zdraví zaměstnanců před působením jednotlivých 
negativně působících faktorů pracovního prostředí, v tomto případě faktoru chemického. 
Navrhované expoziční hodnoty chemických látek budou buď nově zavedeny do českého 
právního řádu, jejich limitní hodnoty budou upraveny nebo nedojde k úpravě limitních hodnot, 
jelikož české limitní hodnoty jsou nastaveny totožně jako hodnoty směrnic či národní limitní 
hodnoty jsou přísnější.  
 
Na základě dat z Informačního systému kategorizace prací ČR se odhaduje, že limity 
navrhované směrnicí 2017/2398 se týkají v ČR cca 500 pracovníků. 
 
Na základě dat z Informačního systému kategorizace prací ČR se odhaduje, že limity 
navrhované směrnicí 2019/130 se týkají v ČR cca 554 pracovníků. Expozice všem pěti 
karcinogenním/mutagenním agens upravovaných návrhem směrnice je v ČR regulovaná. 
Návrh většinou zanedbatelně snižuje expoziční limity oproti limitům ČR, vyjma činitele 
trichlorethylen, kde je navrženo výrazné zpřísnění expozičního limitu oproti expozičnímu limitu 
ČR. V ČR se zpřísnění expozičního limitu trichlorethylenu dotkne 283 pracovníků.  

Předpokládá se finanční dopad na podnikatelské subjekty u těch zaměstnavatelů, jejichž 
provoz využívá řešené chemické látky. Předpokládá se, že technologický proces může doznat 
z důvodu vyšší ochrany zdraví zaměstnanců změn. U podnikatelských subjektů se bude 
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většinou jednat o jednorázové investice, které by měly přinést pozitivní dopad na zdraví 
zaměstnanců. Navrhované limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou důležitou součástí 
obecných opatření na ochranu zaměstnanců před zdravotními riziky právě vyplývajících 
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).  
V případě nově zaváděných limitních hodnot expozice nelze odhadnout počet zaměstnanců či 
provozů, na které zavedení těchto hodnot bude mít vliv.  
 

Návrh nařízení vlády nebude mít negativní sociální dopady, rovněž nebude mít negativní 
dopad na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. 

Dále nepředpokládáme dopad na životní prostředí. 
 

7. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava nebude porušovat nebo jinak se dotýkat zásad zákazu diskriminace. 
Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady rovnosti mužů 
a žen. 

  

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na ochranu soukromí a osobní údaje.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zásadami ochrany soukromí. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava nepřináší s sebou zvýšení korupčního rizika.    

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost 
a obranu státu. 
 
B. Zvláštní část 
 
K bodu 1 – § 1 
Novelizační bod je rozšířen zejména o směrnice Evropského parlamentu a Rady, které byly 
vydány v Úředním věstníku EU označené jako novelizační směrnice 1. a 2. balíček ke směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.  
Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují věty: 
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„Směrnice 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. 
Směrnice 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.“. 
 
K bodu 2 – § 18 odst. 2 
Dochází k úpravě postupu opatření vedoucí k ochraně zdraví při práci a vlastním informacím 
k ochraně zdraví. Dále je dochází k provázání nařízení vlády s ustanovením § 7 zákona 
č. 309/2006 Sb. pro kontrolovaná pásma. Ustanovení doplňuje, že kontrolované pásmo se 
nezřizuje u prací, které jsou svou povahou krátkodobé nebo ve venkovním prostředí pro 
expozici emisním výfukovým plynům ze vznětových motorů a dále při používání ropných 
uhlovodíků, pokud jsou používány k pohonu spalovacích motorů. Jako příklad, kdy se 
kontrolované pásmo pro expozici emisním výfukovým plynům ze vznětových motorů nezřizuje; 
běžná údržba silnic a komunikací, běžná činnost obsluhy čerpacích stanic atp.  
 
K bodu 3 – § 21 odst. 6, písm. j) 
Legislativně-technická úprava. Náprava neaktuálního označení pracovnělékařských služeb. 
 
K bodu 4 – § 25 odst. 9 
Podle stávajícího znění § 38 zákona o ochraně veřejného zdraví pro účely zařazení prací i do 
druhé kategorie musí být provedeno měření faktoru pracovních podmínek, a to akreditovanou 
nebo autorizovanou osobou. Nově se navrhuje, aby vyjma rigidně stanovených podmínek bylo 
možné předložit i odborné hodnocení, které je výhradně určeno pro práce nerizikové. Dále je 
zákonem stanovena podmínka, že nově navržené odborné hodnocení provedené podle §83a 
není možné uplatnit na pracovištích, kde za posledních deset bylo uznáno onemocnění nemoci 
z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.  
Změna je navržena, aby došlo k zefektivnění objektivizace pracovních podmínek, které budou 
korelovat s podmínkami pracovního prostředí. V důsledku předpokládáme snížení finanční a 
časové náročnosti objektivizace nerizikových faktorů pracovních podmínek, tj. objektivizace 
pro některé faktory, zejména fyziologické, a to do 30 dnů ode dne zahájení výkonu práce, nebo 
změny jejich podmínek i obtížně proveditelné. V praxi se osvědčilo odborné hodnocení 
provedené osobou autorizovanou nebo akreditovanou. To však nelze použít, má-li jít o práce 
rizikové, nebo práce, při jejichž výkonu se vyskytly nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí 
z povolání.  Navrhuje se proto upravit § 25 s tím, že navržený postup se nebude týkat ostatních 
postupů zaměstnavatele, např. při zjišťování úrovně rizikového faktoru podle § 102 odst. 3 
zákoníku práce. 
Na navrhovanou úpravu navazují i postupy dotčených právních předpisů, jako je zejména 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  
Faktory fyzické zátěže (zejména lokální a celková svalová zátěž) jsou nejčetnějším rizikovým 
faktorem pracovních podmínek v České republice. Podle § 38 zákona o ochraně veřejného 
zdraví ve spojení s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pro účely zařazení prací i do 
druhé kategorie musí být provedeno měření tohoto faktoru, a to akreditovanou nebo 
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autorizovanou osobou. Měření faktoru lokální svalová zátěž je nejen finančně náročné, ale v 
termínech stanovených § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. do 30 dnů ode dne 
zahájení výkonu práce nebo změny jejich podmínek i obtížně proveditelné. V praxi se 
osvědčilo odborné hodnocení provedené osobou autorizovanou nebo akreditovanou v souladu 
s § 83a zákona o ochraně veřejného zdraví. Navrhuje se proto upravit § 38 s tím, že navržený 
postup se nebude týkat ostatních postupů zaměstnavatele, např. při zjišťování úrovně 
rizikového faktoru podle § 102 odst. 3 zákoníku práce či ověřování podmínek vzniku nemocí z 
povolání nebo ohrožení nemocemi z povolání. 
Stanovením možnosti provedení objektivního ověření faktorů fyzické zátěže vyjma měřením 
také odborným hodnocením prostřednictvím osoby podle § 83a zákona o ochraně veřejného 
zdraví budou eliminovány potíže při objektivizaci jednotlivých pracovních operací při jejich 
kombinaci. K zajištění komplexního vyhodnocení dopadů na ochranu zdraví zaměstnanců by 
zaměstnavatel měl vyhodnotit jednotlivé pracovní operace a případné kombinace těchto 
jednotlivých operací. V případě výrobních linek vzniká početná matice jednotlivých variantních 
řešení, které zaměstnavatel v současné době musí objektivně ověřit měřením. Finanční 
náročnost je v daném případě výrazná a dochází k obcházení této zákonné povinnosti (z 
důvodu finanční náročnosti). Odborným hodnocením akreditovanou nebo autorizovanou 
osobou bude zajištěna dostatečná ochrana zdraví zaměstnanců, které bude dostupné 
podnikatelským subjektům. Pro využití institutu odborné hodnocení se nastavují konkrétní 
podmínky využití daného nástroje pro objektivizaci faktorů pracovního prostředí. Jedním z 
daného je nepřítomnost nemocí z povolání po dobu tří let. Doba se považuje jako rozhodnutí 
pro období ověřování podmínek pro vznik onemocnění a současně dostačujícího období pro 
odstranění příčinných faktorů pro vznik nemoci z povolání. 
 
K bodu 5 – příloha č. 2, část A  
Dochází v návaznosti na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 a 2019/130 
k úpravě „Seznamu chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší 
přípustné koncentrace (NPK-P)“ a to jak v PEL, tak v NPK-P, u faktorů, které se v důsledku 
směrnic přidávají. Současně dochází k přepočtu na ppm na teplotu prostředí 20°C a tlak 101,3 
kPa.  
Dochází k doplnění přehledu pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity, který 
vychází z prvotní podoby směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES. V návaznosti 
na novelu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES směrnice 2019/130 je 
seznam pracovních procesů doplněn, a to zejména o bod 10, a to práci s cytostatiky. 
Z důvodu vazby s technickými normami upravujícími proces hodnocení a měření došlo 
k úpravě neaktualizovaného hodnocení přípustnosti expozice směsi chemických faktorů. 
 
K bodu 6 – příloha č. 2 část A, tabulka č. 1, řádek 290 
V návaznosti na odloženou dobu účinnosti je navržen novelizační bod pro hygienický limit 
šestimocného chrómu, který bude účinný dne 18. ledna 2025. 
 
K bodu 7 a 8 – příloha č. 2 část A, tabulka č. 1, řádek 531 
V návaznosti na odloženou dobu účinnosti je navržen novelizační bod pro hygienický limit 
emise výfukových plynů ze vznětových motorů, který bude účinný dne 21. února 2023. 
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V příloze č. 2 se také doplňuje nová upřesňující vysvětlivka k tabulce. 
 
K bodu 9 – příloha č. 2 část A, tabulka č. 1, řádek 531 
V návaznosti na odloženou dobu účinnosti je navržen novelizační bod pro hygienický limit 
emise výfukových plynů ze vznětových motorů (hlubinná těžba a výstavba tunelů), který bude 
účinný dne 21. února 2026. 
 
K bodu 10 – příloha č. 3 část A 
Transpozicemi směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází ke změně hygienických limitů 
pro šestimocný chrom při svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, 
při kterých vzniká dým s obsahem šestimocného chromu a dále u prachů s převážně 
dráždivým účinkem, a to prach z tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících) dřevin.  
 
K bodu 11– příloha č. 3 část A, tabulka č. 2, řádek 3 
V návaznosti na odloženou dobu účinnosti je navržen novelizační bod pro hygienický limit 
svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým 
s obsahem šestimocného chromu, který bude účinný dne 17. ledna 2025. 
 
K bodu 12 – příloha č. 3 část A, tabulka č. 4, řádek 23 
V návaznosti na odloženou dobu účinnosti je navržen novelizační bod pro hygienický limit 
prachy z tvrdých dřevin, který bude účinný dne 18. ledna 2023. 
 
K účinnosti 
Účinnost dotčených hygienických limitů chemických látek byla plně transponována 
ze 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. 
Předkladatel je toho názoru, že dotčené subjekty by měly být informovány v dostatečném 
předstihu o budoucích změnách hygienických limitů.  
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