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IX. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

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

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 
Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

Bod1 čl. 1 Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují věty:  
„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. 
 

 

32017L2398 Čl. 2 odst. 1 Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 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.“. 

32019L0130 Čl. 2 odst. 1 Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob provedení tohoto odkazu si stanoví 
členské státy. 

Bod 6 Příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32017L2398 článek 1  
odst. 5 

Příloha III se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této 
směrnice 

Bod 6 Příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32017L2398 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 
(článek 16) 

Bod 6 Příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32019L0130 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 

Bod 6 Příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2 části A se vkládá nový text, který zní: 
Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity 
1.výroba auraminu 
2.práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům 
přítomných v uhelných sazích, dehtu, smole  
3.práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům 
vznikajících při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud 
4.silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu 

32017L2398 článek 1  
odst. 4 

V příloze I se doplňuje nový bod, který zní: 
6. Práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického 
oxidu křemičitého vznikajícímu během pracovního procesu 
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5.práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou 
překračovány přípustné limity 
6.práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu 
křemičitého vznikajícího během pracovního procesu 
7.zpracování nebo opracování výrobků a směsí obsahujících asbest, jestliže 
při těchto pracích expozice asbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní 
vlákno/cm3 
8.práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity 
ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v 
motoru, prostřednictvím kožní absorpce 
9.práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových 
motorů 
10.práce s cytostatiky, výroba a některé práce s imunosupresivy, 
antibiotiky, hormony apod. jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté 
vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
11. koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé 
zpracování černouhelného dehtu a smoly, vysokotlaké a nízkotlaké 
zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních 
meziproduktů a vedlejších produktů, např. chlazení a čištění surového 
plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu a expedice 
vedlejších produktů 

Bod 6 Příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2 části A se vkládá nový text, který zní: 
Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity 
1.výroba auraminu 
2.práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům 
přítomných v uhelných sazích, dehtu, smole  
3.práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům 
vznikajících při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud 
4.silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu 
5.práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou 
překračovány přípustné limity 
6.práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu 
křemičitého vznikajícího během pracovního procesu 
7.zpracování nebo opracování výrobků a směsí obsahujících asbest, jestliže 
při těchto pracích expozice asbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní 
vlákno/cm3 
8.práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity 
ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v 
motoru, prostřednictvím kožní absorpce 
9.práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových 
motorů 
10.práce s cytostatiky, výroba a některé práce s imunosupresivy, 
antibiotiky, hormony apod. jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté 
vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví 

32019L0130 článek 1 
odst. 2 

V příloze I se doplňují nové body, které znějí: 
„7. Práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly 
předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení 
pohybujících se částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce 
8. Práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze 
vznětových motorů“. 
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podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
11. koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé 
zpracování černouhelného dehtu a smoly, vysokotlaké a nízkotlaké 
zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních 
meziproduktů a vedlejších produktů, např. chlazení a čištění surového 
plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu a expedice 
vedlejších produktů 

Bod 7 Příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32017L2398 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 
(článek 16) 

Bod 8 příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32019L0130 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 

Bod 9 příloha č. 
2 část A 

V příloze č. 2, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32019L0130 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 

Bod 10 příloha č. 
3 část A 

Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity 32017L2398 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 
(článek 16) 

Bod 11 příloha č. 
3 část A 

V příloze č. 2, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32017L2398 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 
(článek 16) 

Bod 12 příloha č. 
3 část A 

V příloze č. 3, část A zní: 
„ČÁST A 
Seznam chemických faktorů a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace 

32017L2398 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 
(článek 16) 

Článek II 
účinnost 

 32019L0130 Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy. 
Přechodná opatření 
Prach tvrdých dřev 
Sloučeniny šestimocného chromu 
Emise výfukových plynů ze vznětových motorů 

 
Číslo předpisu EU 
(kód celex) 

Název předpisu ES 

32017L2398 
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 (Text s významem pro EHP) 

32019L0130 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 
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VIII. 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

 
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 130.doc   ¨¨    str. 1 z 2  

Celex: 32019L0130 Lhůta pro implementaci 20. 2. 2021 Úř. věstník                     L 30/2019 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová,  
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): MUDr. Jan Marounek, MBA, ředitel odboru 

ochrany veřejného zdraví 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 
odst. 1 

Směrnice 2004/37/ES se mění takto: 
Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 13a 
Dohody sociálních partnerů 
Seznam případných dohod sociálních partnerů uzavřených v oblasti 
působnosti této směrnice se uvede na internetových stránkách Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Tento 
seznam je pravidelně aktualizován.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice   

Článek 1 
odst. 2 

V příloze I se doplňují nové body, které znějí: 
„7. Práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím 
použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se 
částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce 
8. Práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových 
motorů“. 

9145   NT  

Článek 1 
odst. 3 

Příloha III se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.   Nerelevantní z hlediska transpozice   

Článek 2 
odst. 1 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k 
dosažení souladu s touto směrnicí do dvou let ode dne jejího vstupu v 
platnost. Jejich znění sdělí neprodleně Komisi.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob provedení tohoto odkazu si stanoví členské státy. 

9145   NT  

Článek 2 
odst. 2 

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice   

Článek 3 
 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice   

Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům   Nerelevantní z hlediska transpozice   
Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy 9145   NT  

 
Rekapitulace platných předpisů a návrhů relevantních z hlediska implementace předpisu ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy) 
Poř. 
č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.    
2.    
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VIII. 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

 
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 130.doc   ¨¨    str. 2 z 2  

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č
. 

Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 
vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 
účinnosti 

1.  9145 MZ Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 

 XI. 2019 I. 2020 

2.        
 
 
3. Poznámky 
Poř.č.: Text poznámky 
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Celex: 32017L2398 Lhůta pro implementaci 17. 1. 2020 Úřední věstník                     L 345/2017 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová 
Název: 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 
(Text s významem pro EHP) 

Schválil    (jméno+datum): MUDr. Jan Marounek, MBA 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodn
ocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 odst. 1 V článku 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 
„Při podávání zpráv Komisi podle článku 17a směrnice 89/391/EHS 
zohlední členské státy informace podle prvního pododstavce písm. a) až 
g) tohoto článku.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

 

Článek 1 odst. 2 
písm. a) 

Článek 14 se mění takto: 
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 
„1. Členské státy přijmou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a 
praxí opatření pro zajištění odpovídajících lékařských prohlídek 
zaměstnanců, u nichž výsledky hodnocení uvedeného v čl. 3 odst. 2 
odhalí riziko pro zdraví nebo bezpečnost. Příslušný lékař nebo orgán 
příslušný pro lékařské prohlídky zaměstnanců může rozhodnout, že 
lékařský dohled musí pokračovat po skončení expozice tak dlouho, jak 
to uzná za nutné v zájmu ochrany zdraví příslušného zaměstnance.“; 

373/2011 
47/2013 
 

§ 54 odst. 2 
písm. a) 

(2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není 
stanoveno jinak, 
a) je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo 
čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky 
stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o 
poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem uvedeným v 
odstavci 1 
 

PT  

  79/2013 § 9 odst. 1 
písm. c) 
 

(1) Pracovnělékařskými prohlídkami jsou 
c) lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (dále jen „následná 
prohlídka“). 
 

  

  79/2013 § 14 odst. 1 a 
2 

(1) Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn 
zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních 
podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to 
za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě 
odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává 
lékařský posudek. 
(2) Následná prohlídka se provádí podle přílohy č. 2 této vyhlášky, pokud 
tak stanoví 
a) příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví, nebo 
b) jiný právní předpis. 
 

  

  79/2013 § 15 odst. 1 
písm. c) 

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení 
zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci 
(1) Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní 
způsobilosti ve vztahu k práci obsahuje tyto náležitosti: 
c) údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném 
pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu 
práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, 
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Celex: 32017L2398 Lhůta pro implementaci 17. 1. 2020 Úřední věstník                     L 345/2017 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová 
Název: 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 
(Text s významem pro EHP) 

Schválil    (jméno+datum): MUDr. Jan Marounek, MBA 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodn
ocení * 
 

Poznámka 
 

míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce 
podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních 
podmínek; v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné 
prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru. 

Článek 1 odst. 2 
písm. b) 

b) odstavec 8 se nahrazuje tímto: 
„8. Všechny případy rakoviny, u kterých bylo v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a praxí zjištěno, že jsou způsobeny expozicí 
karcinogenu nebo mutagenu při práci, musí být oznámeny příslušnému 
orgánu. 
Při podávání zpráv Komisi podle článku 17a směrnice 89/391/EHS 
zohlední členské státy informace podle tohoto odstavce.“ 

372/2011 Příloha bod 6 6. Národní registr nemocí z povolání 
V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci 
pacienta; sociodemografické údaje související se zdravotním stavem 
pacienta, údaje o nemoci z povolání (datum zjištění nemoci z povolání, 
diagnóza nemoci, odpovídající položka seznamu nemocí z povolání 
uvedená v jiném právním předpise, datum, od kterého nemoc již není 
nemocí z povolání); zdaje potřebné pro charakterizaci rizika onemocnění 
nemocí z povolání (zaměstnání, při jehož výkonu nemoc z povolání 
vznikla, rizikový faktor pracovních podmínek, který nemoc z povolání 
způsobil, expozice tomuto faktoru, kategorie práce), identifikace 
zaměstnavatele (adresa sídla, identifikační číslo organizace, odvětvová 
klasifikace ekonomické činnosti); identifikace poskytovatele a datum 
vyhotovení hlášení. 
Po uplynutí 40 let od roku nahlášení nebo 5 let po úmrtí jsou osobní údaje 
anonymizovány. 

PT  

Článek 1 odst. 3 Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 18a 
Hodnocení 
Jako součást příštího hodnocení provádění této směrnice v souvislosti s 
hodnocením uvedeným v článku 17a směrnice 89/391/EHS posoudí 
Komise rovněž potřebu upravit limitní hodnotu pro respirabilní prach 
krystalického oxidu křemičitého. Komise navrhne případně nutné změny 
a úpravy týkající se této látky. 
Nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2019 Komise zohlední nejnovější 
vývoj vědeckých poznatků a posoudí možnost změny oblasti působnosti 
této směrnice s cílem zahrnout reprotoxické látky. Na základě toho 
předloží Komise, pokud to bude vhodné a po konzultaci se sociálními 
partnery, příslušný legislativní návrh.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 1 odst. 4 V příloze I se doplňuje nový bod, který zní: 
„6. Práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu 
křemičitého vznikajícímu během pracovního procesu.“ 

9145   NT  

Článek 1 odst. 5 Příloha III se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice. 9145   NT  
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Název: 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 
(Text s významem pro EHP) 

Schválil    (jméno+datum): MUDr. Jan Marounek, MBA 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodn
ocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 2 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k 
dosažení souladu s touto směrnicí do dne 17. ledna 2020. Neprodleně 
sdělí Komisi znění těchto předpisů. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

9145   NT  

Článek 2 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice   

Článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie 

  Nerelevantní z hlediska transpozice   

Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice   
Příloha Příloha III Limitní hodnoty a jiné přímo související předpisy (článek 16) 9145   NT  

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č 

Číslo. Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1. 373/2011 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 1. 4. 2012 
2. 47/2013 Zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 1. 4. 2013 
3. 372/2011 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 1. 4. 2012 
4. 79/2013 Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 

druzích posudkové péče) 
3. 4. 2013 

 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1. 9145 MZ Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

 11/2019 01/2020 
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3. Poznámky  
Poř.č

. 
Text poznámky 
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