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VI. 
 

 
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 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 12.8.2019                  
s termínem dodání stanovisek do 2.9.2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 

ÚV - KML Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále „ZZ 
RIA“) - Doporučujeme doplnit popis věcného problému, ideálně s reflexí 
jeho rozsahu a relevance pro ČR. Podle zpráv z hodnocení dopadů od EK je 
jím riziko vzniku rakoviny a dalších onemocnění u osob vystavených 
při práci karcinogenům a mutagenům, potažmo současná prevalence těchto 
nemocí z povolání a zaostávání legislativy za medicínským 
a technologickým vývojem. 

Akceptováno. 

 ZZ RIA - Úpravy jdoucí nad rámec směrnice doporučujeme podložit 
konkrétními příklady problémů z praxe (odborná veřejnost 
či zaměstnavatelé), na základě nichž předkladatel změny navrhuje. 

Akceptováno. 

 ZZ RIA - Výčet doporučujeme doplnit o orgány ochrany veřejného zdraví. Akceptováno. 

 ZZ RIA - Doporučujeme vysvětlit, zda u národních úprav jde o variantu 
částečného, nebo naopak celkového provedení změn. Podle přehledu dopadů 
měly být posuzovány obě tyto varianty. 

Akceptováno. 

 ZZ RIA - Doporučujeme konkretizovat náklady pro zaměstnavatele (např. 
pořízení ochranných pracovních prostředků, úprava pracovních 
podmínek/doby výkonu práce, technické/technologické úpravy) a alespoň 
řádově určit jejich výši. Dále doplnit, kolika cca zaměstnanců a 
zaměstnavatelů se úprava dotkne. 
 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJKCC9OH)



2 
 

   

 ZZ RIA  - Navrhujeme uvést, že přínosy lze očekávat i pro státní rozpočet 
(např. snížení výdajů za léčbu a kompenzaci nemocí z povolání, zvýšení 
daňových příjmů a z pojistného) a dotčené zaměstnavatele (např. snížení 
absence zaměstnanců, zvýšení produktivity práce). 

Akceptováno. 

 ZZ RIA - Doporučujeme stanovit termín přezkumu (standardně 
doporučováno 3-5 let) a konkrétní údaje, které budou sbírány ke zjištění míry 
ochrany zaměstnanců a případných implementačních potíží kontrolních 
orgánů a zaměstnavatelů. 

Akceptováno. 

ČBÚ K Čl. I novelizačnímu bodu 76 - ČBÚ požaduje v § 45 na konci textu 
odstavce 11 doplnit slova „, které odpovídá povaze a rizikovosti pracoviště“. 
Odůvodnění: 
Navržený § 45 odst. 11 ukládá povinnost provozovatelům vybavit pracoviště 
nouzovým osvětlením ve smyslu ČSN EN 1838; přičemž nestanoví, jakými 
konkrétními druhy nouzového osvětlení. Technická norma ČSN EN 1838, na 
kterou je v odst. 11 odkazováno, totiž neuvádí, kterým druhem nouzového 
osvětlení mají být vybavena konkrétní pracoviště, pouze stanovuje požadavky 
pro každý jednotlivý druh nouzového osvětlení.  
Pomoc v tomto ohledu nepřinášejí ani technické normy ČSN 73 0845 či ČSN 
73 0804 (ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů), které 
pouze uvádějí, že nouzové osvětlení musí být zřízeno na únikových cestách v 
prostorách bez denního osvětlení, resp. že nouzové osvětlení musí být v 
chráněných únikových cestách určitých typů.  
Navržené ustanovení § 45 odst. 11 proto ČBÚ považuje za velmi obecné, 
umožňující výklad, že za jakýchkoliv podmínek postačí pouze nouzové 
osvětlení únikových cest ve smyslu čl. 4.2 ČSN EN 1838, ačkoliv existuje řada 
velmi nebezpečných provozů, např. výroba a zpracování výbušnin, kde je 
nezřídka namístě nikoliv jen nouzové osvětlení únikových cest, ale spíše 
nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem, aby bylo možné bezpečně 
dokončit probíhající operaci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
§ 45 odst. 11 byl doplněn.  

 K čl. I novelizačnímu bodu 87 - ČBÚ doporučuje v tabulce u položky 152 
„dinitrobenzen (směs izomerů)“ ve sloupci NPK P nahradit údaj „2 C“ číslicí 
„2“. 
Odůvodnění: 

Akceptováno. 
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Jelikož se nejvyšší přípustná koncentrace uvádí v konkrétních hodnotách, a 
vysvětlivky k tabulce neuvádějí písmeno C, došlo zde patrně k písařské chybě. 

 K čl. I novelizačnímu bodu 87 - ČBÚ doporučuje v tabulce nahradit v 
pojmenování položky 330 text „SO3“ textem „SO3“. 
Odůvodnění: 
V chemickém vzorci oxidu sírového se uvádí počet atomů kyslíku v molekule 
spodním indexem. 

Akceptováno. 

MZE V novelizačním bodě č. 10 doporučujeme za nahrazovanými slovy 
neuvádět tečku. Obdobně v novelizačních bodech č. 28 a 59. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí implementova
ných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.  

 V novelizačním bodě č. 24 a 72 je nadbytečné slovo „se“. Vysvětleno.  
  

 V novelizačním bodě č. 26 je čárka za textem „§ 3a písm. h)“, jakož i za 
textem „§ 3a písm. g)“ nadbytečná. 

Vysvětleno. 

 Navrhovaná změna v § 13 odst. 3 nemá číslo novelizačního bodu. 
Doporučujeme doplnit a následující body přečíslovat. 

Vysvětleno. 
 

 V novelizačním bodě č. 58 se nahrazují slova „mimořádné expozici“, která 
však v tomto ustanovení nejsou. Doporučujeme upravit. 

Vysvětleno. 
 

 Novelizační bod č. 67 nelze uvést v navrhovaném znění, neboť tímto bodem 
dochází k vložení nového § 26a, nikoliv pouze k jeho změně. 

Vysvětleno. 

 V novelizačním bodě č. 69 máme za to, že do Hlavy V náleží § 31 až 33. 
Doporučujeme tedy § 28 až 30 zrušit v rámci novelizačního bodu č. 68. 

Vysvětleno. 

 V rámci novelizačního bodu č. 72 je nutné nahradit také slovo „nemohla“ 
slovem „nemohl“. 

Vysvětleno. 
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 V novelizačním bodě č. 81 doporučujeme odstavec 3 oddělit od odstavce 2. Vysvětleno. 

 Doporučujeme celý text zkontrolovat z hlediska chybějících mezer 
a zarovnání textu. 

Akceptováno.  
 

 K platnému znění - Doporučujeme v úvodu neuvádět výčet novel. Akceptováno.  
 

 K platnému znění - V § 3b odst. 3 doporučujeme slova „tabulce č. 4“ uvést 
tučně. 

Vysvětleno. 
 

 K platnému znění - V § 15 odst. 3 je uveden text odstavce 5. Doporučujeme 
odstranit. 

Vysvětleno. 

 K platnému znění - V Hlavě III nadpis dílu 3 doporučuje uvést původní 
nadpis tohoto dílu a až následně nadpis nový. 

Vysvětleno. 

 K platnému znění - V § 25 odst. 7 jsou uvedena jako rušená slova „do 6%“, 
v novelizačním bodě je však uvedeno správně pouze „6%“. Doporučujeme 
upravit. 

Vysvětleno. 
 

 K platnému znění - Doporučujeme v § 55 odst. 5 zrušit také slovo 
„směsmi“. 

Vysvětleno. 

 K obálce - Součástí materiálu je také závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). Doporučujeme ji doplnit do obsahu uvedeného na obálce. 

Akceptováno.  

MMR K čl. I bodu 1 - Doporučujeme vypustit čárku za číslem „2017/2398“ a za 
číslem „2019/130“. 

Akceptováno.  

 K čl. I bodu 2 - Doporučujeme vypustit čárku za číslem „1907/2006“ a za 
slovy „prosince 2006“ a vložit za text „č. 1488/94,“ slova „směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES“. 

K čl. I bodu 8 - Doporučujeme vložit za slovo stavby slova „, ve znění 
pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 K čl. I bodu 25 - Požadujeme ponechání stávajícího znění § 3b odst. 5. 

Není nám zcela zřejmé, jak mohou být meteorologické údaje platné pro danou 
oblast přesnějším a vhodnějším podkladem pro zhodnocení skutkového stavu 
než měření na místě. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
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Eventuálně požadujeme alespoň zařadit do důvodové zprávy podrobné 
vysvětlení, proč bylo, slovy důvodové zprávy, shledáno jako vhodnější a 
přesnější použití meteorologických dat. Rovněž v takovém případě 
požadujeme přinejmenším v důvodové zprávě upřesnit, jak podrobná by měla 
být meteorologická data, z nichž se má vycházet, v jaké maximální 
vzdálenosti od místa výkonu práce by měla být meteorologická stanice nebo 
více meteorologických stanic, budou-li meteorologické údaje vycházet z 
měření více meteorologických stanic, a vysvětlení, jak budou zohledněny 
zvláštnosti místa výkonu práce atypické pro většinu oblasti (např. práce na 
rozpálené rozsáhlejší betonové či asfaltové ploše v oblasti, kterou jinak 
pokrývají lesy). 

Tato připomínka je zásadní. 

nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.     

 K čl. I bodu 28 - Pakliže již nemá mít příloha č. 1, část B, tabulka č. 1a až 2c 
normativní význam [což naznačuje důvodová zpráva v odůvodnění k bodu 26 
(sic)], doporučujeme rovněž vypuštění této části přílohy, nejen textu, který na 
ni odkazuje. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 38 - Doporučujeme v novém znění § 9 odst. 1 písm. f) vložit 
čárku za slova „vyhrazený a“, vložit čárku za slovo „proveditelné“ a vložit 
znak „§“ za slova „odst. 2 nebo“. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 38 - Doporučujeme v novém znění § 9 odst. 3 vypustit větu 
poslední, neboť je shodná s větou předposlední. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 38 - Doporučujeme v novém znění § 9 odst. 6 vložit zkratku „č.“ 
za slova „C, tabulkách“. 

Vysvětleno.  

 K čl. I bodu 40 - Doporučujeme rozdělit tento novelizační bod na 2 
novelizační body, kdy novelizační bod 40 stanoví změnu § 13 odst. 2 a 
novelizační bod 41 stanoví změnu § 13 odst. 3, a přečíslování všech 
následujících novelizačních bodů článku I. S tím souvisí i potřeba následně 
upravit rovněž důvodovou zprávu a případně i ostatní doprovodné podklady 
návrhu nařízení vlády. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 65 - Doporučujeme v novém znění § 25 odst. 9 ve větě poslední 
nahradit slova „u zaměstnavatele“ slovy „u zaměstnance“. 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl přeformulován.  
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 K čl. I bodu 69 - § 29 odst. 1 - Požadujeme v novém znění § 29 odst. 1 
nahradit slova „části B“ slovy „části C“. 
Příloha 5, část B se totiž zabývá lokální svalovou zátěží, hodnocením 
pracovních poloh se zabývá právě Příloha 5, část C. 

Vysvětleno. 
 

 K čl. I bodu 69 - § 29 odst. 2 - Požadujeme v novém znění § 29 odst. 2 doplnit 
větu druhou a třetí v tomto znění: 
„Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší 
než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání 
jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4.“ 
Nespatřujeme důvod pro snižování standardu ochrany zdraví oproti současné 
úpravě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 K čl. I bodu 69 - § 29 odst. 3 - Požadujeme v novém znění § 29 odst. 3 doplnit 
větu druhou a třetí v tomto znění: 
„Doba trvání jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh nesmí 
být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení 
doby trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh se provádí podle 
přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4.“ 
Nespatřujeme důvod pro snižování standardu ochrany zdraví oproti současné 
úpravě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 

 K čl. I bodu 76 - § 45 odst. 1 - Doporučujeme v novém znění § 45 odst. 1 
vložit za větu poslední větu: 
„Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.“ 

Vysvětleno.  

 K čl. I bodu 87 - příloha č. 2, část A a B - Doporučujeme mezi jednotlivými 
částmi A a B nově vkládané přílohy č. 2 vypustit identifikační čísla „CELEX 
32017L2398“ a „CELEX 32019L0130“ a tato identifikační čísla vložit až na 
samotný konec novelizačního bodu (bezprostředně nad čl. I bod 88). 

Akceptováno. 
 
 

 K čl. I bodu 88 - příloha č. 2, část A, tabulka č. 1 řádek 290 - Doporučujeme 
za tímto novelizačním bodem vložit příslušné identifikační číslo (CELEX). 

Akceptováno. 

 K čl. III - Doporučujeme v písmenu c) vložit za letopočet „2026“ čárku. Akceptováno. 

 K odůvodnění - Ke str. 1 druhému (nečíslovanému) odstavci - 
Doporučujeme ve větě první buď nahradit slova „členských států“ slovy 

Akceptováno. 
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„České republiky“, nebo nahradit slova „český právní předpis“ slovy 
„vnitrostátní právní předpisy“. 
Zároveň dáváme ke zvážení, zda uvedené doporučení neaplikovat rovněž na 
předkládací zprávu. 

 K odůvodnění - Ke str. 1 pátému a šestému (nečíslovanému) odstavci - 
Doporučujeme sjednotit užívání variant slova „chrom“ / “chróm“ 
upřednostněním varianty „chrom“, která je užita i v normativním textu. 
Zároveň dáváme ke zvážení, zda uvedené doporučení neaplikovat rovněž na 
předkládací zprávu. 

Akceptováno. 

 K odůvodnění - Ke str. 1 čtvrtému (nečíslovanému) odstavci - 
Doporučujeme nahradit větu poslední větou: 
„Současně směrnice nově uvádí poznámku „kůže“ u ethylenoxidu, 
akrylamidu, o-toluidinu a hydrazinu, která vyjadřuje skutečnost, že 
k celkovému zatížení organismu může významně přispět expozice 
prostřednictvím kožní absorbce.“. 
Že se jedná o vložení poznámky „kůže“ u čtyř dalších karcinogenů (u benzenu 
již uvedena byla), je zřejmé z jiných jazykových verzí směrnice, např. z verze 
slovenské, kdy se v recitálu 10 píše o návrhu Komise na uvedení poznámky 
„kůže“ u dalších karcinogenů, čemuž odpovídá i nové znění Přílohy III 
novelizované směrnice, v níž je slovo „kůže“ opakovaně uvedeno ve sloupci 
nadepsaném právě slovem „poznámka“. 
Dáváme však na zvážení, zda text tohoto a následujícího odstavce a druhého 
a třetího (nečíslovaného) odstavce na straně 2 důvodové zprávy raději 
obsahově nesloučit, jelikož je směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/130 zcela nahrazena (viz čl. 1 odst. 3) Příloha III směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2398, což činí zmínku o směrnici Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2398 v otázce úpravy, resp. nahrazení Přílohy III 
nadbytečnou. Postačila by tedy zmínka o úpravě Přílohy III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/130, přičemž by v příslušných (obsahově sloučených) 
odstavcích byly uvedeny veškeré změny mezi původním zněním Přílohy III a 
zněním Přílohy III po novelizaci provedené směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/130. Co v otázkách Přílohy III platilo o směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398, platí totiž rovněž o směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130. 

Akceptováno částečně. Doporučená věta 
byla doplněna. K navrhovanému obsaho
vému sloučení textu nebylo přistoupeno. 
Předkladatelem zvolená formulace textu 
byla vybrána s ohledem na 
srozumitelnost textu. 
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Zároveň dáváme ke zvážení, zda uvedené doporučení neaplikovat rovněž na 
předkládací zprávu. 

 K odůvodnění - Ke str. 2 druhému (nečíslovanému) odstavci - 
Doporučujeme nahradit větu poslední větou: 
„Současně se zavádí uvedení poznámky „kůže“ v tabulce u trichlorethylenu, 
4,4‘-methylendianilinu, epichlorhydrinu, ethylendibromidu, 
ethylendichloridu, směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, 
především ty obsahující benzo(a)pyren, které jsou karcinogeny, a u 
minerálních olejů, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k 
lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru.“ 
Formulace s uvedením poznámky „kůže“ je srozumitelnější než ta se „skin 
notatice“. Že se jedná právě o uvedení poznámky „kůže“ je dobře patrné z 
recitálu 11, 13, 15 a 18 až 23 a ze samotné tabulky nového znění Přílohy III 
novelizované směrnice. 
Dáváme však na zvážení, zda text tohoto a následujícího odstavce a čtvrtého 
a pátého (nečíslovaného) odstavce na straně 1 důvodové zprávy raději 
obsahově nesloučit, jelikož je směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/130 zcela nahrazena (viz čl. 1 odst. 3) Příloha III směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2398, což činí zmínku o směrnici Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2398 v otázce úpravy, resp. nahrazení Přílohy III 
nadbytečnou. Postačila by tedy zmínka o úpravě Přílohy III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/130, přičemž by v příslušných (obsahově sloučených) 
odstavcích byly uvedeny veškeré změny mezi původním zněním Přílohy III a 
zněním Přílohy III po novelizaci provedené směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/130. Co v otázkách Přílohy III platilo o směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398, platí totiž rovněž o směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130. 
Zároveň dáváme ke zvážení, zda uvedené doporučení neaplikovat rovněž na 
předkládací zprávu. 

Akceptováno částečně.  Doporučená 
věta byla doplněna.  K navrhovanému 
obsahovému sloučení textu nebylo 
přistoupeno. K navrhovanému obsahové
mu sloučení textu nebylo přistoupeno. 
Předkladatelem zvolená formulace textu 
byla vybrána s ohledem na 
srozumitelnost textu. 

 K odůvodnění - Ke str. 2 pátému (nečíslovanému) odstavci - 
Doporučujeme nahradit ve větě první slovo „její“ slovem „jejich“. 

Akceptováno. 

 K odůvodnění - Ke str. 4 poslednímu (nečíslovému) odstavci (pokračuje i 
na str. 5) - Doporučujeme nahradit tento odstavec odstavcem ve znění: 

Akceptováno. 
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„Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, nyní ve znění pozdějších předpisů, vstoupilo v účinnost 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) tohoto zákona, a k provedení zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“ 
Navrhuje se přeformulovat odstavec tak, aby nejprve byl uveden plný název 
zákona a až poté zmíněno, na základě kterého jeho ustanovení byl proveden 
nařízením vlády. 

 K odůvodnění - Ke str. 9 až 11, odůvodnění bodů 21 až 34 - Žádáme 
kontrolu, zda odůvodnění uvedená k jednotlivým bodům odpovídají 
očíslování bodů v aktuální verzi návrhu nařízení vlády, a opravu případných 
chyb a doplnění případně chybějících odůvodnění. Např. odůvodnění, které 
je nadepsáno jako odůvodnění k bodu 26, je očividně odůvodněním k čl. I 
bodu 28 návrhu nařízení vlády. Odůvodnění, které je nadepsáno jako 
odůvodnění k bodu 23, je očividně odůvodněním k čl. I bodu 25. Rovněž 
máme pochybnosti o tom, že vypuštění § 7 odst. 4, který stanoví právní 
povinnost, je „obměna neadekvátní výrazu“, jak se píše v odůvodnění 
nadepsaném „K bodu 34 - § 7 odst. 4“, a žádáme podrobnější odůvodnění 
vypuštění § 7 odst. 4. 

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.     
Odůvodnění bylo upraveno tak, aby 
korespondovalo s navrženými 
novelizačními body.   

 K odůvodnění - Ke str. 12, druhému (nečíslovanému) odstavci 
Doporučujeme vložit za slovo „faktoru“ slova „, se upravuje“. 

Vysvětleno. 

 K odůvodnění - Ke str. 13, odůvodnění nadepsaná „K bodu 40 - § 13 odst. 
3“ a „K bodu 41 - § 14 odst. 1“ - Souvisí s doporučující připomínkou k čl. I 
bodu 40 návrhu nařízení: 
Doporučujeme opravit nadpisy a obsah jednotlivých odůvodnění týkajících se 
novelizačních bodů 40 a 41. Odůvodnění nadepsané slovy „K bodu 41 - § 14 
odst. 1“ je odůvodněním k bodu 40 - § 13 odst. 2 a navíc se v něm došlo ke 
zdvojení dvou vět. V návaznosti na připomínku k čl. I bodu 40 návrhu nařízení 

Vysvětleno. 
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bude v případě rozdělení bodu 40 na 2 samostatné body potřeba přečíslování 
bodů také v důvodové zprávě. 

 K odůvodnění - Ke str. 16, třetímu (nečíslovanému) odstavci - 
Doporučujeme do nadpisu odůvodnění k bodům 53, 55 a 57 vložit na konec 
řádku slova „, 6 a 8“ a v odstavci samotném doplnit odůvodnění ke 
vkládanému § 18 odst. 8. 

Vysvětleno. 

 K odůvodnění - Ke str. 16, čtvrtému (nečíslovanému) odstavci -  
Doporučujeme do nadpisu odůvodnění k bodům 54, 56 a 58 vložit na konec 
řádku slova „ a 7 a § 21 odst. 6 písm. g)“. 

Vysvětleno. 

MF K bodu 38 - V § 9 odst. 1 písm. f) na konci textu odstranit slovo „v“ před 
textem „§ 15 odst. 3,“ a vložit paragrafovou značku před text „38 odst. 5,“.  

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.  

 K bodu 38 - Zároveň upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by 
v souladu s Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo být více jak 
6. 

Vysvětleno. 

 K bodu 38 - V § 10 odst. 1 větě druhé odstranit dvojtečku za slovem 
„především“. 

Vysvětleno. 

 K bodu 38 - V § 11 odst. 1 odstranit čárku za slovem „sliznicemi“ (následuje 
vedlejší věta ve slučovacím spojení s větou předcházející). 

Vysvětleno. 

 K bodu 38 - V § 12 odst. 1 doplnit za slova „expozice a“ slova „u níž“ (z 
důvodu lepší návaznosti textu). 

Vysvětleno. 

 K bodu 38 - V § 12 odst. 3 písm. b) vložit na konci textu čárku. Vysvětleno. 
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 K bodu 43 - Vložit uvozovky dole a nahoře ve slově „zaměstnanec“. 
Nicméně s ohledem na rozsah § 15 odst. 1 a rozsah navrhovaných změn 
bychom považovali za vhodnější uvedení nového znění § 15 odst. 1. 

Vysvětleno. 
 
 

 K bodu 47 - V § 16 odst. 1 odstranit dvojtečku za slovem „rozumí“. Vysvětleno. 

 K bodu 52 - V navrhovaném ustanovení doplnit chybějící slova na konci 
odstavce tak, aby věta dávala smysl. 

Vysvětleno. 

 K bodu 67 - Máme pochybnosti o tom, zda lze navrhovanou změnu provést 
jedním novelizačním bodem, a to s ohledem na skutečnost, že v případě § 26 
a § 27 jde o nahrazení stávajícího znění uvedených ustanovení zněním novým, 
zatímco v případě § 26a jde o vložení zcela nového ustanovení. Podle našeho 
názoru by změna byla být rozdělena do tří novelizačních bodů (nové znění § 
26, vložení § 26a, nové znění § 27).   

Vysvětleno. 

 K bodu 67 - V § 26a upozorňujeme na nadměrný počet odstavců. Vysvětleno. 

 K bodu 76 - V § 45 upozorňujeme na nadměrný počet odstavců. Vysvětleno.  

 K bodu 81 - V § 53 odst. 3 větě druhé slovo „určeného“ nahradit slovem 
„určené“ a označení samotného odstavce 3 spolu s textem vložit na 
samostatný řádek. 

Vysvětleno. 

NKÚ K bodu 6 - § 1 odst. 6 - Na konci textu v poznámce pod čarou č. 3) 
doporučujeme doplnit slova „ve znění pozdějších předpisů“. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.    

 K bodu 52 - § 18 odst. 3 - Ustanovení je nesrozumitelné. K dosažení souladu 
návrhu s platným zněním nařízení vlády s vyznačením navrhovaných změn a 
doplnění je z věty třeba vypustit slova „provést tato ochranná“. 

Vysvětleno. 
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 K bodu 58 - § 21 odst. 6 písm. g) - V uvedeném novelizačním bodě se slova 
„mimořádné expozici“ nahrazují slovy „nadměrné expozici“. Upozorňujeme, 
že současně platné znění nařízení vlády neobsahuje slova „mimořádné 
expozici", ale „mimořádné události". Ustanovení doporučujeme upravit. 

Vysvětleno. 
 
 

MO K materiálu jako celku 
Doporučujeme celý materiál zkontrolovat a opravit věcné, stylistické, popř. 
gramatické, chyby a překlepy, které se v něm nacházejí. Dále je potřeba 
revidovat materiál tak, aby jednotlivé části, zejména návrh nařízení, důvodová 
zpráva a platné znění s vyznačením změn, byly ve vzájemném souladu 
 
Odůvodnění: 
V celém materiálu se objevují chyby a nejasnosti, kdy není možné určit záměr 
předkladatele. V některých případech nekorespondují vzájemně návrh 
nařízení jak s důvodovou zprávou, tak s platným zněním s vyznačením změn. 
To způsobuje neurčitost a nepřehlednost, a tím i ztížení možnosti kontroly 
materiálu. 
 
Například se jedná o chyby v bodech 4, 5 a 6. Odůvodnění k bodu 4 §  1 odst. 
1 písm. g) není v souladu s návrhem změn, v odůvodnění se píše že „zátěž 
teplem nebo chladem“ je nahrazena výrazem „nepříznivé mikroklimatické 
podmínky“, ale v návrhu změn toto nahrazení není. V odůvodnění k bodu 5 
je uvedeno, že se týká § 1 odst. 1 písm. g) ve skutečnosti to má být písm. i). 
V odůvodnění k bodu 6 je uvedeno, že se týká § 1 odst. 1 písm. i), ve 
skutečnosti to má být písm. j), a dále je v odůvodnění uvedeno, že nelze 
upravit postup v případě nadměrné expozici karcinogenům nebo mutagenům; 
pro tento případ je v novelizačním bodě pouze zrušeno slovo „nadměrné" a 
slova „chemickým karcinogenům", a tedy slovo „mutagenům" zůstalo 
zachováno (úpravu je proto nutno uvést do souladu, neboť není jasný záměr 
předkladatelů, zda mělo být zrušeno slovo „nadměrné", anebo mělo být 
zrušeno současně také slovo „mutageny"). 

Akceptováno. 
 
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.    
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 V nově navrženém znění § 9 odst. 3 je na konci odstavce omylem 2x uvedena 
stejná věta začínající slovy „U zaměstnanců"; také v platném znění s 
vyznačením změn je věta uvedena duplicitně. Duplicitní větu je proto nutno 
vyškrtnout.  
 

Vysvětleno. 

 V nově navrženém § 9 odst. 3 je nutné slova „jejich přípustné limity, nejvyšší 
přípustné koncentrace“ nahradit slovy „jejich přípustné limity a nejvyšší 
přípustné koncentrace“. 
 

Vysvětleno. 

 V nově navrženém znění § 18 odst. 6 je nesprávně uvedený odkaz; místo textu 
„§ 18 písm. a) až c)“ je nutno uvést text „§ 18 odst. 1 písm. a) až c)". 

Vysvětleno. 

 Dále upozorňujeme, že není jasná návaznost bodů 51 a 55 návrhu nařízení ve 
vztahu k úpravě pojmu „kontrolované pásmo“. Podle bodu 51 bude v § 18 
odst. 2 uvedeno „není-li uplatnění uzavřeného systému technicky možné, 
musí být … práce prováděna pouze v kontrolovaném pásmu". Podle bodu 55, 
navrhovaného znění § 18 odst. 6 se „kontrolované pásmo“ zřizuje při 
zacházení s chemickými faktory uvedenými v § 16 vždy. Přitom však podle 
§ 18 odst. 2 nemusí být při práci v uzavřeném systému zřízeno kontrolované 
pásmo, což se zdá být v rozporu s uvedeným odstavcem 6. Pokud musí být 
kontrolované pásmo zřízeno i pro práci v uzavřeném systému, pak je část věty 
týkající se kontrolovaného pásma v § 18 odst. 2 nadbytečná a měla by být 
zrušena (ve srovnatelném ustanovení Směrnice 2004/37/ES rovněž není). 

Akceptováno. 

 V příloze č. 1, části 1, tabulce 2, v nadpisu tabulky jsou uvedena slova „na 
nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozené větraném..."; 
přitom v § 3a písm. g) jsou v definici pojmu „nevenkovní pracoviště“ slova 
„s neudržovanou teplotou“ zrušena. 

Vysvětleno. 

 V nově navrženém znění přílohy č. 2, tabulka „Seznam chemických 
faktorů...“ je v pátém sloupci tabulky u některých položek uvedeno písmeno 
„C“, a to různým způsobem: v položce 62 „C 4", v položce 152 „2 C“, v 
položce 218 „0,2 C", v položce 315 „5 C“; přitom ve vysvětlivkách k tabulce, 
pokud se jedná o zkratku, není tato zkratka uvedena (vysvětlena). 

Vysvětleno.  

 V návrhu nařízení je také potřeba odstranit závorky, které odporují legislativní 
technice (například § 26a). Dále upozorňujeme, že úpravy navrhované v § 13 
odst. 3 nejsou označeny novelizačním bodem; je tedy potřeba bod doplnit a 
následující body přečíslovat. 

Vysvětleno.  
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 K pojmu „chemický faktor“ 
Současně upozorňujeme na kolizi bodů 3 a 38. V bodě 3 je zavedena 
legislativní zkratka „chemický faktor“, přičemž v bodě 38 jsou stejná slova 
definována jako pojem užívaná v textu nařízení. Takový legislativní postup 
Legislativní pravidla vlády neumožňují, a proto doporučujeme ponechat 
výklad pojmu v bodě 38 a v bodě 3 zrušit zavedení legislativní zkratky; to, že 
v bodě 38 je pro účely návrhu nařízení provedena definice pojmu nevylučuje 
jeho užití již před provedením této definice. 

Vysvětleno.  
 
 

 K bodu 23 
Bod 23 je potřeba upravit takto: „23. V § 3b odst. 3 se slova „horizontální a“ 
zrušují, slova „tabulkách č. 4 a 5“ se nahrazují slovy „tabulce č. 4“ a text „§ 
3a písm. h)“ se nahrazují textem „§ 3a písm. g)“.“ 
 
Odůvodnění: 
Bod je potřeba upravit tak, aby byl v souladu s Legislativními pravidly vlády. 

Vysvětleno. 

 K bodu 55, § 18 odst. 6 
Požadujeme upravit výjimku ve zřizování kontrolovaných pásem u prací 
zahrnujících expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů tak, 
aby povinnost zřídit kontrolované pásmo vycházela z hodnocení míry 
zdravotních rizik. 
 
Odůvodnění: 
Podle navrženého znění se kontrolované pásmo trvale zřizuje při práci s 
chemickými faktory uvedenými v § 16 písm. a) až c). Patří sem tedy i 
pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, kde jsou nově podle 
novely Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES uvedeny i 
„práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů". 
Za ně lze považovat nejen všechny práce v dílnách oprav automobilů, v 
garážích, kontrolních stanovištích např. i vrátnicích s průjezdem automobilní 
techniky, ale v zásadě 
 i práce řidičů osobních nebo nákladních automobilů i všechny práce ve 
venkovním prostředí kde může docházet k emisím výfukových plynů (silnice, 
centra měst, vojenské autoparky, provoz vysokozdvižných vozíků se 
spalovacím motorem, provoz stavebních strojů, elektrocentrál, vytápěcích 
zařízení spalujících naftu atd.). Není reálné ve všech takových případech 
zřizovat kontrolovaná pásma. 

Vysvětleno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJKCC9OH)



15 
 

   

HK ČR Připomínka k bodu 19. a 20., k ustanovení § 3a písm. i) a § 3b odst. 1 - 
Doporučujeme se více zabývat použitím jednotlivých pojmů a celkové 
formulaci textu, který je z větší části odborný a těžko srozumitelný, přestože 
není vždy určen jen odborníkům. Například pojem „operativní teplota“ je 
definován v ČSN EN 7726 (ustanovení § 3a písm. i) a následně pak v § 3b 
odst. 1 je tento pojem opětovně definován. 

Vysvětleno. 
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedenou 
připomínku.     
 

 Odůvodnění - Připomínka k bodu 57, k ustanovení § 18 odst. 8 - 
Doporučujeme doplnit odůvodnění, aby bylo zřejmé, že se může jednat jak o 
čistírnu zaměstnavatele, tak i jiného podnikatele. Z praxe našich členů 
vyplývá, že v rámci kontrol činilo výkladové potíže, zda lze využívat jak 
vlastní (zaměstnavatelovu čistírnu), tak i čistírnu jiného podnikatele.  

Vysvětleno. 

MPSV Obecně - Navrhujeme důsledné používání ustáleného spojení „poskytovatel 
pracovně lékařských služeb“, a pokud k tomu není vážný důvod, použít i v § 
10 odst. 1 písm. h) množné číslo „pracovně lékařských služeb“, jako je tomu 
ve všech ostatních dotčených právních předpisech. 

Akceptováno.  
 
 

 K bodu 3 [§ 1 odst. 1 písm. d)] 
S ohledem na použitou argumentaci v odůvodnění a skutečnost, že nařízení 
vlády provádí zákoník práce, nelze souhlasit s nově navrhovanou 
terminologií. Termín „zvláštní podmínky poskytování“ působí zavádějícím 
dojmem, když lze při určitém výkladu mít za to, že jsou zvláštní k zákoníku 
práce či k jiným předpisům. Provádí-li tento předpis zákoník práce, může tak 
činit pouze v mezích tohoto zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.    

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJKCC9OH)



16 
 

   

 K bodu 25 (§ 3b odst. 5) 
Přestože chápeme potřebu vytvoření uživatelsky přívětivější právní úpravy, 
jsme nuceni v tomto případě požadovat úpravu navrhovaného textu. Z 
navrženého ustanovení by mělo vyplývat mimo jiné také to, jaký zdroj pro 
zjištění aktuálních meteorologických údajů má být využit. Současně 
připomínáme, že aktuální údaje pro konkrétní den se budou měnit v čase, a i 
tuto skutečnost by bylo vhodné do ustanovení zohlednit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 K bodu 38 (§ 10 odst. 1) 
Navrhované ustanovení působí zmatečně. Dochází zde sice k využití 
indikativního odkazu na ČSN, přesto úprava stanovuje podmínky pro 
hodnocení zdravotního rizika. Není zde konkretizováno v jakém rozsahu 
normy využívat, ani jaká je jejich relevance, tj. jestli je naplnění požadavků 
norem považováno za splnění ukládaných povinností. Současně 
upozorňujeme, že při tomto způsobu úpravy hrozí, že v čase se onen 
demonstrativní výčet v ustanovení může začít rozcházet s požadavky ČSN a 
bude muset být upřednostněn normativní text, což může v praxi způsobovat 
nyní nepředvídatelné problémy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.   

 K bodu 53 (§ 18 odst. 4) 
Dovolujeme si doporučit náhradu navrhovaného termínu „prokazatelně“, 
který obecně v praxi způsobuje problémy pro svou neurčitost, za termín 
„písemně“. 

Vysvětleno.  

 K bodu 62 (§ 23 odst. 5) 
Upozorňujeme na rozpor s ustanovením § 23 odst. 2 věty třetí, podle které se 
za průměrnou směnu pokládá osmihodinová směna. Odstavec 5 navrhujeme 
formulovat např. takto: 
„(5) Při trvalém provádění práce ve směnách, jejichž průměrná délka je kratší 
než 8 hodin, se hodnoty do 480 minut nedopočítávají, platí pro ně stejné limity 
jako pro průměrnou směnu podle odstavce 2.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 K bodu 64 (§ 25 odst. 8) 
Navržené znění přílohy č. 5, části A (novelizační bod 97), jakož i znění 
stávající, obsahuje pouze tabulky č. 1 až 6. Tabulka č. 8 obsahující výpočty 
hygienických limitů chybí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
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 K bodu 67 (§ 27 odst. 1) 
Navrhovaný termín „pokud možno“ je příliš vágní, z legislativně technického 
hlediska zcela nevhodný a požadujeme jeho náhradu za vhodnější termín, 
který by vystihoval záměr předkladatele. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 K bodu 69 (§ 29 odst. 1) 
Zřejmě je zde chybný odkaz na část B přílohy č. 5 – doporučujeme odkázat 
na část C, viz novelizační bod 98. 

Vysvětleno. 

 K bodu 98 - Vysvětlivka 
Odkaz na ČSN EN 1005-4+A1 je uváděn již v platném znění přílohy č. 5 k 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nicméně definici statické polohy jako polohy 
udržované déle než 4 sekundy tato technická norma neobsahuje. 
Doporučujeme provést úpravy podle záměru předkladatele. 

Vysvětleno.  
 

 K odůvodnění a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Hodnocení dopadů regulace je nutno považovat za nedostatečné. Ani 
hodnocení dopadů regulace ani odůvodnění návrhu se nevěnuje v dostatečné 
hloubce té části úprav nařízení vlády, které jsou označovány jako potřeby 
praxe. Obecně je vždy uvedeno, že daná věc způsobuje problém, nicméně 
není vymezena povaha problému, a proč je daná úprava nejlepším řešením. 
Kvitujeme snahu o sladění terminologie s potřebami praxe i úpravy vedoucí 
k usnadnění použití předpisu, avšak ne vždy je z RIA a odůvodnění patrné v 
čem problém praxe spočíval. 
Jak konstatuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na 
výrobky“), česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro opakované nebo 
stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným 
označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Taková 
česká technická norma není obecně závazná, význam českých technických 
norem pro praxi je však nedozírný. Normy jsou mimo jiné zahrnuty i do 
pracovněprávních předpisů. V nejobecnější formě lze normy nalézt ve 
výkladovém ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), který stanoví, že právní 
a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 

Vysvětleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Do textu bylo doplněno, že normy budou 
veřejně dostupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
Dopady na podnikatelské prostředí a 
státní rozpočet se nepředpokládají.  
 
 
 
 
 
 
Technické normy budou zpřístupněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup 
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technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební 
předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 
zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 
chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 
zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Z výše 
uvedeného plyne, že zejména pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci mají technické normy zásadní vliv, když jsou v obecné rovině zahrnuty 
mezi ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 
předpisy na ochranu života a zdraví. 
Myšlenka zohlednění ČSN v nařízení je tedy velmi přínosná, RIA se však 
vůbec nevypořádává s finančními dopady tohoto kroku. Náklady pro státní 
rozpočet, které by z přijetí navrhované úpravy vyplývaly, nejsou v 
předloženém hodnocení dopadů regulace (RIA) náležitě vyčísleny. V návrhu 
nařízení vlády je využíván zejména výlučný odkaz na ČSN. Odkáže-li se na 
technickou normu v právním předpisu formou výlučného odkazu, má být tato 
skutečnost reflektována v odůvodnění návrhu. Výlučným odkazem se stane 
technická norma nebo její část pro účely právního předpisu závaznou a její 
používání se stane povinné. Zároveň má být stanoven způsob, jakým bude 
odkazovaná technická norma zpřístupněna veřejnosti. S ohledem na dnešní 
koncepci přístupu k normám, tedy že přístup k nim je zpoplatňován, je třeba 
tuto skutečnost zohledňovat při hodnocení dopadu regulace. Problematikou 
závaznosti norem ve vztahu k jejich zpoplatnění se zabýval Ústavní soud ve 
svém nálezu Pl. ÚS 40/08 ze dne 26. května 2009, který doporučujeme v 
návrhu zohlednit. 
Tato připomínka je zásadní. 

(internetové stránky MZ), který zajistí 
MZ. 
 
 

 K odůvodnění bodu 61 (§ 23 odst. 1) 
Nelze souhlasit s uváděným odůvodněním „Legislativně-technická úprava“, 
neboť navrhovaná změna připouští, na rozdíl od stávající úpravy, posuzování 
celkové fyzické zátěže pomocí pouze jedné z uvedených veličin (energetický 
výdej a srdeční frekvence). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
 

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů projednala předložený návrh 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů na 
zasedání Legislativní rady ČMKOS dne 27. srpna 2019 a uplatňuje k němu 
následující připomínky. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
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Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje, aby byla otevřena 
i otázka teplotních limitů, konkrétně u prací zařazených do třídy I 
přílohy č. 1. Aktuální právní úpravu spočívající v kombinaci výjimky z 
dodržování maximálních teplot v případě mimořádně teplých dnů (nad 30 °C) 
a nezbytnosti přijetí režimových opatření až v situaci, kdy teplota na 
pracovišti překročí 36 °C, je v současnosti nutné hodnotit jako nedostatečnou 
a neakceptovatelnou.  
V letním období nejsou venkovní teploty nad 30 °C ničím výjimečným, 
naopak trvají několik dní i týdnů v kuse, a nelze očekávat, že se v dalších 
letech tato situace změní. Projevy a dopady vysoké teplotní zátěže na lidský 
organismus i při kancelářské práci vykonávané vsedě s minimem fyzické 
aktivity se nepochybně liší tehdy, je-li organismus této zátěži vystaven 
výjimečně, nebo naopak soustavně po delší dobu. Právní úprava této 
problematiky však tento rozdíl neřeší, poskytování ochranných nápojů není 
dostačující, ani režimová opatření při teplotách nad 36 °C déletrvající teplotní 
zátěž neřeší – v tomto kontextu se tato teplotní hranice jeví jako příliš vysoká 
a upravená opatření naprosto neadekvátní.  
Současná právní úprava nemotivuje zaměstnavatele k tomu, aby přijali 
systémová řešení směřující ke skutečnému zajištění maximální teploty 27 °C 
na pracovišti ani jiná opatření, která by v dobách vysokých teplot jednak 
zohledňovala nezbytnost plnění pracovních úkolů, jednak hlavně 
respektovala zdraví a výkonnost jednotlivých zaměstnanců. Práce po dobu dní 
i týdnů v délce 40 hodin týdně při kancelářských teplotách okolo 30–35 °C je 
způsobilá přivodit dlouhodobé a nevratné zdravotní obtíže, v individuálních 
případech i akutní kolapsové stavy. Je otázkou, jestli by platná právní úprava 
v případných soudních řízeních obstála jako přiměřená oproti obecně 
stanovené povinnosti zaměstnavatele zajistit zaměstnancům podmínky 
neohrožující jejich zdraví při výkonu práce.   
Z těch všech důvodů žádáme, aby v rámci předloženého materiálu byly 
reflektovány změny plynoucí z vývoje letních teplot po dobu účinnosti právní 
úpravy a přehodnotil její adekvátnost. Tuto připomínku považuje ČMKOS 
za zásadní. 

nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.     

 1. V ustanovení § 3b, odst. 4 požadujeme doplnit poslední větu o „a pro účely 
poskytování ochranných nápojů pro ochranu před teplem, přičemž naměřená 
hodnota se porovnává s hodnostou T o max “ tak, aby věta zněla: „Měření 
kalibrovaným teploměrem se za těchto podmínek použije i pro ověření úrovně 

Vysvětleno.  
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zátěže teplem pro zjištění ztráty tekutin a pro účely poskytování ochranných 
nápojů pro ochranu před teplem, přičemž naměřená hodnota se porovnává s 
hodnostou T o max.“ 
Odůvodnění:  
Poskytování ochranných nápojů je předmětem častých dotazů a nutno 
konstatovat, že stávající právní úprava je nepřehledná a pro běžnou provozní 
potřebu nesrozumitelná a nepoužitelná. 
Navržené doplnění by mělo usnadnit zaměstnavatelům operativní 
rozhodování. Účelu lze jistě dosáhnout i jinak, bližší specifikací způsobu a 
podmínek měření, např. korekci při výskytu významných sálavých zdrojů, 
avšak máme za to, že tato pracoviště již budou kategorizována v nějaké 
rizikové kategorii. Návrh sleduje zjednodušení pro neklimatizovaná 
pracoviště v případě vyšších letních teplot, které se zřejmě budou vyskytovat 
stále častěji.  Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 2. Bod 34. návrhu (ustanovení § 7 odst. 4) požadujeme zrušit a odstavec 4 
ustanovení ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Navrhované zrušení předmětného ustanovení § 7 odst. 4 by představovalo 
neodůvodněný zásah do stávající praxe a zhoršilo pracovní podmínky 
zaměstnanců. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno. 

 3. V ustanovení § 8 odst. 1 požadujeme řešit i otázku teploty ochranného 
nápoje v teple a chladu. 
Odůvodnění: 
V praxi poskytují někteří zaměstnavatelé vodu z vodovodu, která má v letním 
období teplotu 28° C, nebo téměř ledové nápoje v zimním období. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno.  
 

 4. V záhlaví ustanovení § 8 odst. 5 požadujeme doplnit teplotní parametr, tak 
aby věta zněla: (5) „Ochranný nápoj, o teplotě alespoň 40°C, chránící před 
zátěží chladem se poskytuje při práci na“ 
Odůvodnění:  
Ve veřejně dostupných zdrojích, vč. MZ, se buď nevyskytují žádné 
doporučené hodnoty, nebo i hodnoty zcela proti smyslu věci. Hodnoty pod 
37°C nemohou mít žádný pozitivní efekt na organizmus, proto považujeme 
za potřebné stanovit minimální parametr a o navržené hodnotě soudíme, i 
podle zkušeností vysokohorských turistů, že je obecně akceptovatelná. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno.  
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 5. V ustanovení § 9 odst. 3 požadujeme zrušit čtvrtou větu („U zaměstnanců, 
jejichž expozice není důsledkem jejich vlastní pracovní činnosti, ale je 
způsobena průnikem emisí z výrobního procesu, nesmí koncentrace 
chemického faktoru překročit jednu pětinu přípustného expozičního limitu.“) 
Odůvodnění: 
Citovaná věta se v textu ustanovení vyskytuje dvakrát. Jde o legislativně 
technickou připomínku. 

Vysvětleno. 

 

 

 6. Ustanovení § 18 odst. 2 požadujeme dát do souladu s návrhem uvedeným 
v příloze „Platné znění s vyznačenými změnami“. 
Odůvodnění: 
V návrhu platného znění se v textu odstavce vyskytuje dvakrát slovo „pokud“, 
požadujeme slova „pokud možno“ zrušit, protože použití dvou 
podmiňovacích způsobů v jedné větě komplikuje srozumitelnost textu. I bez 
těchto slov zůstává důraz na práci v uzavřeném systému nedotčen. Jde o 
legislativně technickou připomínku. 

Akceptováno. 

 7. V ustanovení § 18 odst. 2 požadujeme doplnit za stávající znění novou větu 
tohoto znění: „Zřízení kontrolovaného pásma se nevyžaduje u prací, které 
jsou svojí povahou krátkodobé a dále při používání ropných uhlovodíků, 
pokud jsou používány k pohonu spalovacích motorů.“ 
Odůvodnění:  
Navrhované znění odst. 2 by mohlo vést k výkladu, že zřídit kontrolované 
pásmo by bylo nutné i při jednorázové práci, např. při použití některých 
lepidel na bázi izokyanátů, která mohou být klasifikována jako repr. 1B, podle 
obsahu složek. Obdobně tak může být problém při používání benzínu, který 
je klasifikován jako carc. 1B a muta. 1B. Asi není záměrem zřizovat 
kontrolované pásmo při použití motorové sekačky, křovinořezu, tankování 
automobilu. Je nutno odlišit popsané situace od stavu, kdy je benzín např. 
používán k odmašťování plechů v kovárně. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno.  
Byla doplněna věta: „Zřízení 
kontrolovaného pásma se nevyžaduje u 
prací, které jsou svojí povahou 
krátkodobé. Zřízení kontrolovaného 
pásma se dále nevyžaduje u prací ve 
venkovním prostředí v případě expozice 
emisním výfukovým plynům ze 
vznětových motorů anebo při používání 
ropných uhlovodíků pokud, jsou ropné 
uhlovodíky používány k pohonu 
spalovacích motorů“. 

 8. V ustanovení § 18 požadujeme odstavec 6 upravit takto: (6) Kontrolované 
pásmo se zřizuje při práci, při níž se trvale zachází s chemickými faktory 
uvedenými v § 16 písm. a) až c).“ 
Odůvodnění: 
Připomínka má bezprostřední souvislost s připomínkou k ustanovení § 18 
odst. 2. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

Vysvětleno. 
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 9. V ustanovení § 25 odst. 9 požadujeme ve čtvrté větě nahradit slova „je 
zaměstnavatel povinen do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání“ slova 
„je zaměstnavatel povinen do 3 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání“. 
Odůvodnění: 
Lhůta 6 měsíců praxi nevyhovuje, je příliš dlouhá s ohledem na ostatní 
opatření, která se v této souvislosti musí učinit. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno.  
 
Odůvodnění:  
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 v případě, kdy je práce 
pro některý z uvedených rizikových 
faktorů vyřazována z rizikových prací, 
tedy prací, při nichž jsou překračovány 
hygienické limity rizikových faktorů. 
Pojem rizikový faktor používá zákon ve 
smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 
stanoví, že „rizikovými faktory jsou 
zejména faktory fyzikální (například 
hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, 
fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž 
a nepříznivé mikroklimatické podmínky 
(například extrémní chlad, teplo a 
vlhkost)“. Pod pojem fyzická zátěž 
náleží ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 
432/2003 Sb. celková fyzická zátěž, 
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lokální svalová zátěž a ruční manipulace 
s břemeny. 
Změna je navržena, aby došlo 
k zefektivnění objektivizace pracovních 
podmínek, které budou korelovat 
s podmínkami pracovního prostředí. 
V důsledku navržené změny se 
předpokládá snížení finanční a časové 
náročnosti objektivizace rizikových 
faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha. 
V praxi se osvědčilo odborné hodnocení 
provedené osobou autorizovanou nebo 
akreditovanou. To však nelze použít, 
má-li jít o práce rizikové, nebo vyřazení 
z těchto prací, kdy je třeba prokázat, že 
skutečně došlo k takovým změnám 
podmínek práce, že hygienické limity 
uvedených rizikových faktorů nejsou 
překračovány.  
Rizikové faktory fyzické zátěže 
(zejména lokální a celková svalová 
zátěž) a pracovní poloha 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 těchto rizikových 
faktorů, a to akreditovanou nebo 
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 
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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 rizikových faktorů 
fyzická zátěž a pracovní poloha 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 
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ochrana zdraví zaměstnanců, které bude 
dostupné podnikatelským subjektům. 
Pro využití institutu odborné hodnocení 
se nastavují konkrétní podmínky využití 
daného nástroje pro objektivizaci 
uvedených rizikových faktorů 
pracovních podmínek.  
Na druhé straně, pokud se na pracovišti 
zaměstnavatele pro některý z uvedených 
rizikových faktorů fyzická zátěž nebo 
pracovní poloha zjistí nemoc z povolání 
nebo ohrožení nemocí z povolání, 
navrhuje se uložit zaměstnavateli 
povinnost měřením v souladu s § 38 
odst. 1 ověřit, zda skutečně jde o práce 
druhé kategorie, tedy práce nerizikové. 
Navrhuje se proto stanovit povinnost 
zaměstnavatele do šesti měsíců předložit 
příslušné krajské hygienické stanici 
protokol o měření rizikového faktoru, 
který byl příčinou vzniku nemoci 
z povolání nebo ohrožení nemocí 
z povolání.   
Jak je uvedeno ve zvláštní částí 
odůvodnění, a totožně i ve vypořádání, 
snahou předkladatele je dání do souladu 
zákon č. 258/2000 Sb. s postupem 
objektivizace míry, a následných 
navržených opatření, rizikových faktorů 
pracovního prostředí. Předkladatel zvolil 
šest měsíců v návaznosti na zkušenosti a 
časovou náročnost, která je spojena o 
objektivizací míry rizikového faktoru. 
Předkladatel je toho názoru, že v případě 
objektivizace rizikového faktoru lokální 
svalová zátěž je proces jednodušší, i 
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když také časově náročný. Ale 
předkladatel musím vzít v potaz všechny 
rizikového faktory, zejména v daném 
případě expozici chemickým látkám, 
kde jejich spektrum může být širší a 
současně laboratorně náročnější.  
Předkladatel stanovil maximální termín 
pro předložení měření. Domníváme se, 
že cílem zaměstnavatele bude provedení 
objektivizace v co nejkratší možné době. 
Dále nelze opomenout faktor 
dozorujícího orgánu ochrany veřejného 
zdraví, který současně dozoruje 
povinnosti stanovené zaměstnavateli 
zákoníkem práce, kdy zaměstnavatel 
musí přijít opatření k ochraně zdraví 
zaměstnanců okamžitě.  
Domníváme se, že lhůta šesti měsíců je 
kompromis v návaznosti na výše 
uvedené skutečnosti. Pokud by došlo k 
akceptaci předmětné připomínky, bylo 
by NV č. 361/2007 Sb. v rozporu s 
právním předpisem vyšší právní síly, 
tedy zákonem č. 258/2000 Sb. 

 10. Do ustanovení § 26a požadujeme vložit nový odstavec 11 tohoto znění: 
„(11) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota 
navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době 
výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický 
limit při ruční manipulaci s břemenem navýšen o více než 20 %. Procentuální 
navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na 
konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou 
směnu.“ 
Odůvodnění: 
V předloženém znění chybí údaj pro kumulativní hmotnost ručně 
manipulovaných břemen při směně delší než 8 hodin. Mluví se pouze o 
průměrné osmihodinové směně. 

Vysvětleno. 
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Požadujeme proto vrátit údaj původního § 29, odst. 10 a zařadit jej jako odst. 
11 do nově navrženého § 26a. Vypuštění hygienického limitu považujeme za 
chybné. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 11. V ustanovení § 39 odst. 1 požadujeme upravit větu druhou takto: „První 
přestávka při trvalé práci se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí 
výkonu práce v trvání nejméně 15 minut.“ 
Odůvodnění: 
Praxe ukazuje, že je nezbytné poskytovat bezpečnostní přestávku všem 
zaměstnancům, kteří musí při své práci nepřetržitě používat osobní ochranné 
pracovní prostředky, které ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné 
fyziologické funkce – jako např. ochranné brýle. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno. 

 12. V příloze v části A tabulky č. 1 až 5 pro řidiče definované v tabulce č. 1 
zařazené v kategorii IIb požadujeme, aby platilo, že pro poskytování náhrady 
tekutin je platná tabulka č. 2 a že na řidiče se nevztahuje tabulka č. 3 
(podmínky pro klimatizované pracoviště) 
 
Odůvodnění: 
Přesto, že se rozšiřuje okruh klimatizovaných vozidel (autobusy nebo 
nákladní vozy) – kde klimatizace zlepšuje sice pracovní prostředí řidiče, 
neodstraňuje však úplně negativní účinky vysokých venkovních teplot na 
řidiče – řidič musí často opustit vozidlo, otvírají se často dveře vozidla. Ve 
vozidle se projevuje „skleníkový efekt“. Ve vozidle s ohledem na vnější 
podmínky často stoupá teplota nad 35° C. Tyto případy takto vysokých teplot, 
ve kterých někdy pracují řidiči, vůbec uvedené nařízení vlády neřeší. Dalším 
problémem je množství poskytovaných tekutin za 8 hodin směny. Směna ale 
trvá v některých případech více než 10 hodin. Navrhujeme proto pro tyto 
případy úměrně počtu hodin zvyšovat náhradu tekutin poskytovaných pro 
třídu práce II. b dle tabulky č. 5. Zjednodušení pro poskytování tekutin vidíme 
např. ve zrušení Kategorií A, B, C v tabulce č. 4, kde se např. pro posouzení 
teploty rozlišuje rozdílná úroveň hlavy pro sedící a stojící osobu. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
Navíc doporučujeme upřesnit postup pro případ, kdy ve vozidle dosahuje 
teplota 35°C  až 40° C.     

Vysvětleno. 

ČKAIT 1. K § 42 odst. 2 
 

Vysvětleno. 
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(2) Vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením musí 
obsahovat takový podíl venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení 
koncentrace chemické látky chemického faktoru a pod hodnotu přípustného 
expozičního limitu i nejvyšší přípustné koncentrace a prachu pod hodnotu 
přípustného expozičního limitu. Množství přiváděného venkovního vzduchu 
na jednoho zaměstnance však nesmí být nižší než množství upravené v § 41 
odst. 2 až 4. Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu 
vzduchu a musí být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni průvanu 
vyšším rychlostem vzduchu, než je v části A, tab. 2+3. Při nuceném větrání 
musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván tak, aby byly dodrženy 
vertikální teploty pracovišť dle části A. Oběhový vzduch musí být vyčištěn 
tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemickou 
látkou nebo prach chemické faktory v koncentraci vyšší než 5 % jejich 
přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání nebo 
klimatizace chlazení nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % 
celkového množství přiváděného vzduchu.  
 
Zdůvodnění: 
Soulad se zavedenou technickou terminologii a konkretizace podmínek 
nuceného větrání. 

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.     

 2. V seznamu předpisů je nutné opravit: 
 
10) místo č. 356/2003 Sb. (zrušen) by měl být z. 350/2011 Sb.            č. 
356/2003 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 350/2011 Sb. s účinností od 1. 
1. 2012 
29) místo č. 432/2002 má být č. 432/2003 Sb. 
30) předpokládáme, že místo č. 262/2009 Sb. má být č. 262/2006 Sb. 

Vysvětleno.  

 3. Požadujeme upřesnit důvodovou zprávu. 
Předmětné nařízení vlády má významný vliv pro navrhování a provádění 
staveb – požadované výšky, plochy a objemy ….. Z důvodové zprávy ovšem 
nelze dovodit, zda se hygienické podmínky na pracovní prostředí budou týkat 
i pobytových místností – bytů, kde se může vyskytovat zaměstnanec např. na 
úklid, sociální služby, atd. (t. č. běžně vykonávaná činnost). 

Vysvětleno. 
 
 

MŽP 1. § 3a písm. i) – vymezuje pojem mikroklimatické faktory, přičemž v 
dalším textu nařízení vlády se tento pojem dále nevyskytuje. Požadujeme 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
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přepracovat znění písm. i) tak, aby byla naplněna jeho účelnost bez použití 
zbytných nových pojmů.  
Tato připomínka je zásadní. 

vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.    

 2. § 3a písm. i) – v případě, že bude i nadále užíván pojem 
mikroklimatické faktory, je nutné text v závorce opravit. 
Pravděpodobně také došlo k chybě v opisu slova „sálavá teplota“, a 
to včetně nesprávně uvedeného názvu ČSN EN 7736.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 3. § 15 odst. 3 – v návrhu je uvedeno pod odst. 3 také znění odst. 5 téhož 
§, následně je věta: „Na pracovištích v kategorii třetí nebo čtvrté z 
hlediska nadměrné expozice olovu se zřizuje kontrolované pásmo“ 
uvedena v samotném odst. 5 § 15, což je matoucí. Žádáme úpravu, 
resp. je třeba určit, zda odst. 5 ponechat v odst. 3 § 15, nebo ne.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 4. § 18 odst. 2 … „Jestliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání 
chemických faktorů uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) nelze z technických 
důvodů nahradit chemickým faktorem nebo postupem podle odstavce 1, musí 
zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, 
pokud je to technicky uskutečnitelné, pokud možno v uzavřeném systému….“ 
Žádáme toto znění upravit, není zřejmé, zda se jedná o chybu v opisu textu 
nebo o záměr předkladatele. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text byl přeformulován. 

 5. § 18 odst. 6 – uveden nesprávný odkaz na …„§ 16 písm. a) až c)“…, 
žádáme nově doplnit …“ § 16, odst. 1 písm. a) až c)    

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 K části IV. Materiálu Odůvodnění, B. Zvláštní část: 
1. Odůvodnění k bodům 4–6 nekoresponduje se zněním návrhu NV. 

Vysvětleno. 

 2. Odůvodnění k bodům 14–20 nekoresponduje se zněním návrhu NV. Vysvětleno. 
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 3. Odůvodnění k bodu 25 nekoresponduje se zněním v návrhu, resp. se 
vztahuje k § 4 odst. 2, nikoliv chybně uvedeného § 3b odst. 5. 

Vysvětleno. 

 4. K bodu 28, 29, 33 – chybí doplnění, že se vztahuje také k § 7 odst. 1. Vysvětleno. 

 5. K bodu 41 – v textu je použit doslovně dvakrát první odstavec. 
 

Vysvětleno. 

 Doporučující připomínky ke znění návrhu nařízení vlády:  
6. § 1 odst. 1 písm. g) nedošlo k nahrazení specifického výrazu „zátěž teplem 
a chladem“ obecným výrazem „nepříznivé mikroklimatické podmínky“. 
Doporučujeme tento záměr zrealizovat. 

Vysvětleno. 

AMSP ČR 1) K čl. I bodu 9, § 2. 
Se zrušením a vyřazením rizikového faktoru pracovní polohy zásadně 
nesouhlasíme. Je to navíc v přímém rozporu s tímto NV, protože § 28 - 30 se 
věnují hodnocení pracovní polohy, navíc hodnocení je rozšířeno i na rizikové 
polohy zápěstí viz. příloha 5 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.    

 2) K bodu 65, § 25 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9 
Jeden výskyt nemoci z povolání, příp. ohrožení nemoci z povolání není 
rozhodující pro rizikovost práce a není potřeba okamžité měření rizikových 
faktorů. 
Návrh: …aby zaměstnavatel předložil opatření ke snížení rizika 
(technologické, organizační) a to stanovená v součinnosti se zasmluvněným 
pracovním lékařem (který nejlépe zná dané pracoviště a i osobu, u které byla 
uznána nemoc z povolání. příp. ohrožení nemoci z povolání.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Odůvodnění:  
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 
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podmínka, že nově navržené odborné 
hodnocení provedené podle § 83a není 
možné uplatnit v případě, kdy je práce 
pro některý z uvedených rizikových 
faktorů vyřazována z rizikových prací, 
tedy prací, při nichž jsou překračovány 
hygienické limity rizikových faktorů. 
Pojem rizikový faktor používá zákon ve 
smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 
stanoví, že „rizikovými faktory jsou 
zejména faktory fyzikální (například 
hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, 
fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž 
a nepříznivé mikroklimatické podmínky 
(například extrémní chlad, teplo a 
vlhkost)“. Pod pojem fyzická zátěž 
náleží ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 
432/2003 Sb. celková fyzická zátěž, 
lokální svalovou zátěž a ruční 
manipulace s břemeny. 
Změna je navržena, aby došlo 
k zefektivnění objektivizace pracovních 
podmínek, které budou korelovat 
s podmínkami pracovního prostředí. 
V důsledku navržené změny se 
předpokládá snížení finanční a časové 
náročnosti objektivizace rizikových 
faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha. 
V praxi se osvědčilo odborné hodnocení 
provedené osobou autorizovanou nebo 
akreditovanou. To však nelze použít, 
má-li jít o práce rizikové, nebo vyřazení 
z těchto prací, kdy je třeba prokázat, že 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJKCC9OH)



32 
 

   

skutečně došlo k takovým změnám 
podmínek práce, že hygienické limity 
uvedených rizikových faktorů nejsou 
překračovány.  
Rizikové faktory fyzické zátěže 
(zejména lokální a celková svalová 
zátěž) a pracovní poloha 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 těchto rizikových 
faktorů, a to akreditovanou nebo 
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 rizikových faktorů 
fyzická zátěž a pracovní poloha vyjma 
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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 
uvedených rizikových faktorů 
pracovních podmínek.  
Na druhé straně, pokud se na pracovišti 
zaměstnavatele pro některý z uvedených 
rizikových faktorů fyzická zátěž nebo 
pracovní poloha zjistí nemoc z povolání 
nebo ohrožení nemocí z povolání, 
navrhuje se uložit zaměstnavateli 
povinnost měřením v souladu s § 38 
odst. 1 ověřit, zda skutečně jde o práce 
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druhé kategorie, tedy práce nerizikové. 
Navrhuje se proto stanovit povinnost 
zaměstnavatele do šesti měsíců předložit 
příslušné krajské hygienické stanici 
protokol o měření rizikového faktoru, 
který byl příčinou vzniku nemoci 
z povolání nebo ohrožení nemocí 
z povolání.   
 
 

 3) K části C hodnocení pracovních poloh, tabulka č. 2 
 
a) Nepřijatelná poloha:  
Navrhujeme dát hranici 30°, v praxi je 20° běžný úklon nebo rotace hlavy 
četně THZ pracovišť. 
Tato připomínka je doporučující. 
b) Podmíněně přijatelná poloha: 
Navrhujeme dát rozmezí min. 10°, protože 5°je v praxi neměřitelných.  

Vysvětleno.  

SP ČR K čl. I bodu 9, § 2. 
Se zrušením a vyřazením rizikového faktoru pracovní polohy zásadně 
nesouhlasíme. Je to navíc v přímém rozporu s tímto NV, protože § 28 -30 se 
věnují hodnocení pracovní polohy, navíc hodnocení je rozšířeno i na rizikové 
polohy zápěstí viz. příloha 5 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.    

 K bodu 65, § 25 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9 
Jeden výskyt nemoci z povolání, příp. ohrožení nemoci z povolání není 
rozhodující pro rizikovost práce a není potřeba okamžité měření rizikových 
faktorů. 
Návrh: …aby zaměstnavatel předložil opatření ke snížení rizika 
(technologické, organizační) a to stanovená v součinnosti se zasmluvněným 

Vysvětleno. 
 
Odůvodnění:  
Podle stávajícího znění § 38 zákona o 
ochraně veřejného zdraví pro účely 
zařazení prací i do druhé kategorie musí 
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pracovním lékařem (který nejlépe zná dané pracoviště a i osobu, u které byla 
uznána nemoc z povolání. příp. ohrožení nemoci z povolání.  
Tato připomínka je zásadní. 

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 v případě, kdy je práce 
pro některý z uvedených rizikových 
faktorů vyřazována z rizikových prací, 
tedy prací, při nichž jsou překračovány 
hygienické limity rizikových faktorů. 
Pojem rizikový faktor používá zákon ve 
smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 
stanoví, že „rizikovými faktory jsou 
zejména faktory fyzikální (například 
hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, 
fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž 
a nepříznivé mikroklimatické podmínky 
(například extrémní chlad, teplo a 
vlhkost)“. Pod pojem fyzická zátěž 
náleží ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 
432/2003 Sb. celková fyzická zátěž, 
lokální svalovou zátěž a ruční 
manipulace s břemeny. 
Změna je navržena, aby došlo 
k zefektivnění objektivizace pracovních 
podmínek, které budou korelovat 
s podmínkami pracovního prostředí. 
V důsledku navržené změny se 
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předpokládá snížení finanční a časové 
náročnosti objektivizace rizikových 
faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha. 
V praxi se osvědčilo odborné hodnocení 
provedené osobou autorizovanou nebo 
akreditovanou. To však nelze použít, 
má-li jít o práce rizikové, nebo vyřazení 
z těchto prací, kdy je třeba prokázat, že 
skutečně došlo k takovým změnám 
podmínek práce, že hygienické limity 
uvedených rizikových faktorů nejsou 
překračovány.  
Rizikové faktory fyzické zátěže 
(zejména lokální a celková svalová 
zátěž) a pracovní poloha 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 těchto rizikových 
faktorů, a to akreditovanou nebo 
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 
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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 rizikových faktorů 
fyzická zátěž a pracovní poloha 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 
uvedených rizikových faktorů 
pracovních podmínek.  
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Na druhé straně, pokud se na pracovišti 
zaměstnavatele pro některý z uvedených 
rizikových faktorů fyzická zátěž nebo 
pracovní poloha zjistí nemoc z povolání 
nebo ohrožení nemocí z povolání, 
navrhuje se uložit zaměstnavateli 
povinnost měřením v souladu s § 38 
odst. 1 ověřit, zda skutečně jde o práce 
druhé kategorie, tedy práce nerizikové. 
Navrhuje se proto stanovit povinnost 
zaměstnavatele do šesti měsíců předložit 
příslušné krajské hygienické stanici 
protokol o měření rizikového faktoru, 
který byl příčinou vzniku nemoci 
z povolání nebo ohrožení nemocí 
z povolání.   
 
 

 K části C hodnocení pracovních poloh, tabulka č. 2 
Nepřijatelná poloha:  
Navrhujeme dát hranici 30°, v praxi je 20° běžný úklon nebo rotace hlavy 
četně THZ pracovišť. 
Tato připomínka je doporučující. 
Podmíněně přijatelná poloha: 
Navrhujeme dát rozmezí min. 10°, protože 5°je v praxi neměřitelných.  

Vysvětleno.  

MV Nad rámec návrhu – k § 1 odst. 6: 
 Požadujeme stanovit, že předmětné nařízení vlády se nepoužije pro 
hodnocení pracovního prostředí a podmínek ochrany zdraví na místě zásahu 
při mimořádných událostech. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o IZS“), definuje mimořádnou událost jako 
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a 
také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí  
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Místo zásahu je pak 
místo nasazení složek integrovaného záchranného systému v prostoru 
předpokládaného účinku mimořádné události, kde dochází k záchranným a 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
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likvidačním pracím. Zákon o IZS dále stanovuje, že základními složkami 
integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České 
republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 
jednotkami požární ochrany (např. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku), poskytovatelé 
zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému pak jsou vyčleněné síly  
a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní 
záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, 
odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a 
sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 
Vzhledem k tomu, že nelze předjímat místo nebo rozsah mimořádné události 
a ani složení složek integrovaného záchranného systému, které se budou 
podílet  
na záchranných a likvidačních pracích, není reálné dodržení podmínek 
hodnocení pracovního prostředí, a to s ohledem mj. i na rizika daná 
mimořádnou událostí. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.     

 Nad rámec návrhu – k § 42 odst. 5: 
 Navrhujeme rozšířit stávající úpravu tak, že za slovo „mohly“ 
navrhujeme vložit slova „omezovat funkčnost větracího zařízení nebo“, 
jelikož v současnosti není upraveno zajištění pravidelné údržby nuceného 
větrání nebo klimatizace v pracovním prostředí. Uvedený požadavek 
nevyplývá jasně ani z jiných právních předpisů týkajících se ochrany zdraví 
při práci.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno.  

 K čl. I bodu 4 – k § 1 odst. 1 písm. d) a g): 
 V odůvodnění se uvádí, že výraz „zátěž teplem a chladem“ má být 
nahrazen výrazem „nepříznivé mikroklimatické podmínky“, čemuž však 
neodpovídá text návrhu ani text platného znění nařízení s vyznačenými 
změnami a doplněními, proto doporučujeme provést revizi a odůvodnění 
návrhu případně upravit. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 64 – k § 25 odst. 8: 
 Ustanovení odkazuje na výpočty uvedené v příloze č. 5, části A, 
tabulce č. 8, avšak část A předmětné přílohy končí tabulkou č. 6. 

Vysvětleno. 
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 Obecně k odkazům na technické normy: 
 Napříč celým návrhem je odkazováno na české technické normy, 
které definují pojmy, faktory, postupy nebo podmínky, a to v řadě případů 
jako jediný přípustný způsob splnění požadavků předmětného nařízení vlády, 
čímž se stávají závaznými a v důsledku toho součástí právního řádu. Při užití 
výlučného odkazu na technickou normu je nutné tento postup odůvodnit a 
zároveň v odůvodnění stanovit, jakým způsobem bude technická norma 
zpřístupněna veřejnosti (viz čl. 45a Legislativních pravidel vlády). 
Doporučujeme proto v případech, kdy je užití české technické normy povinné, 
odůvodnění odpovídajícím způsobem doplnit. 

Akceptováno. 
Do textu bylo doplněno, že normy budou 
veřejně dostupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
Odůvodnění bylo doplněno. 

 K nadpisu: 
 Navrhujeme nadpis návrhu uvést do souladu s čl. 32 odst. 1 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády, tj. slova „ze dne … 2019,“ neuvádět tučně. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodům 1 a 2 – k poznámkám pod čarou č. 1 a č. 21:  
 Doporučujeme názvy obou evropských právních předpisů, na něž je 
v rámci poznámky pod čarou odkazováno, uvést tak, jak byly publikovány v 
Úředním věstníku Evropské unie, tj. před slovy „ze dne….“ odstranit 
nadbytečnou čárku. V rámci textu poznámky pod čarou č. 21 pak navíc 
navrhujeme pro nadbytečnost odstranit i čárku před slovy „o registraci,….“. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 8 – k poznámce pod čarou č. 3: 
 Upozorňujeme, že předmětná vyhláška byla již opakovaně 
novelizována, a proto navrhujeme doplnit slova „, ve znění pozdějších 
předpisů“. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 10 – k § 2 odst. 2: 
 Upozorňujeme, že nová pasáž, jíž je nahrazován původní text, by 
neměla být zakončována tečkou. 
 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 19 – k § 3a: 
 Ustanovení § 3a je v současnosti členěno na písmena a) až j), jestliže 
tedy novelizačním bodem 17 dochází ke zrušení písmene h), bude § 3a členěn 
na písmena a) až i). Prostřednictvím novelizačního bodu 19 se pak 
předkladatel pokouší o doplnění nového písmene na konec stávajícího 
ustanovení, proto se domníváme, že novelizační bod by měl znít: „V § 3a se 
na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou  
a doplňuje se písmeno j), které zní:……“. 
 

Vysvětleno. 
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 K čl. I bodu 24 – k § 3b odst. 3, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 25 odst. 6: 
 Upozorňujeme na nadbytečné slovo „se“ před slovem „nahrazuje“. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 28 – k § 4 odst. 2: 
 Upozorňujeme, že nová pasáž, jíž je nahrazován původní text, by 
neměla být zakončována tečkou. 
 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 33 – k § 7 odst. 1: 
 V rámci textu novelizačního bodu navrhujeme slovo „text“ nahradit 
výrazem „slovo“, dále pak slovo „textem“ výrazem „slovem“. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 38 – § 9 odst. 3: 
 Upozorňujeme, že poslední věta ustanovení je uvedena dvakrát. 

Vysvětleno. 

 K čl. I – k § 13 odst. 3: 
 Upozorňujeme, že změna v § 13 odst. 3 není označena jako 
novelizační bod, navrhujeme tedy jeho doplnění a návazné přečíslování 
dalších novelizačních bodů. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 52 – k § 18 odst. 3: 
 V textu návrhu je chybně uvedeno slovo „látky“ před slovy 
„chemické faktory“, doporučujeme text uvést do souladu s textem vyznačené 
změny v platném znění nařízení. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 57 – k § 18 odst. 8: 
 V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: „V § 18 se doplňuje odstavec 8, 
který zní:…..“. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 58 – k § 21 odst. 6 písm. g): 
 Upozorňujeme, že slova „mimořádné expozici“, která by měla být 
nahrazena novým textem, v daném ustanovení nejsou.  

 
Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 59 – k § 26 odst. 6 písm. j): 
 Upozorňujeme, že nová pasáž, jíž je nahrazován původní text, by 
neměla být zakončována tečkou. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 69 – k Hlavě V: 
 Do Hlavy V patří § 31 až 33. Doporučujeme proto § 28 až 30 zrušit 
společně s § 27a, čemuž se věnuje novelizační bod 68. 

Vysvětleno. 

 K čl. I bodu 72 – k § 41 odst. 6: 
 Upozorňujeme na nadbytečné slovo „se“ před slovem „nahrazují“. 

Vysvětleno. 
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 K čl. I bodu 81 – k § 53 odst. 2 a 3 a k platnému znění nařízení vlády 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: 

1. Upozorňujeme, že v textu návrhu nařízení vlády není oddělen 
odstavec 3 na samostatný řádek. 

2. V poslední větě odstavce 3 návrhu je nutné namísto slov „k tomu 
určeného“ uvést  „k tomu určené“. Stejnou úpravu je třeba provést i 
v textu platného znění nařízení vlády. 

3. V platném znění nařízení vlády doporučujeme opravit chyby 
v poslední větě ve slovech „příslušné“ a „vyžaduje, zřizují se“. 

Vysvětleno. 

  
K čl. III – k účinnosti: 
 Před slovy „s výjimkou“ navrhujeme vložit čárku. 

Akceptováno. 

 K platnému znění nařízení vlády s vyznačením navrhovaných změn a 
doplnění: 
 Upozorňujeme, že v platném znění nařízení vlády je špatně 
promítnuta navrhovaná změna dle čl. I bodu 45, resp. text navrhovaného § 15 
odstavce 5 je uveden dvakrát, a to  
za odstavci 3 a 4.  

Vysvětleno. 
 
 

MŠMT K čl. I bod 39.: Nesouhlasíme se zrušením § 12a a požadujeme odstranit 
předmětný novelizační bod, neboť v případě provedení předmětné změny bez 
současné právní úpravy školského zákona by došlo k další nejistotě při 
teoretickém vzdělávání, v němž žáci pracují s chemickými či jinými látkami. 
Se zrušením předmětného paragrafu nelze souhlasit do doby, než bude právní 
úprava v něm obsažená začleněna do novely školského zákona. 
V souvislosti s předmětným novelizačním bodem zásadně nesouhlasíme s 
textem uvedeným v Odůvodnění, které uvádí: „Stávající ustanovení § 12a 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. rovněž neumožňuje nakládání s chemickými 
látkami v odborných kroužcích ve střediscích volného času atp.“  
§ 12a vymezuje, s jakými látkami mohou mladiství žáci v rámci přípravy na 
povolání nakládat. Přičemž za tyto mladistvé žáky je nutné považovat žáky 
ve věku od 15 do 18 let věku. Současně tito žáci mohou s uvedenými látkami 
nakládat v rámci přípravy na povolání. Jako přípravu na povolání je nutné 
chápat nejen nakládání při samotné výuce např. v chemické laboratoři, ale 
např. chemické olympiády a kroužky, neboť tyto a obdobné akce souvisejí s 
výukou a připravují žáky na povolání. Přípravou na povolání uvedenou v § 
12a, v rámci které mohou žáci v nezbytném rozsahu nakládat s chemickými 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
Totéž platí pro níže uvedené 
připomínky.     
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látkami, je proto třeba rozumět přípravu na povolání včetně výchovy k 
povolání, která může probíhat jak bezprostředně během školního vzdělávání, 
tak během vzdělávání navazujícího a souvisejícího, podporujícího odborný 
růst a další vzdělávání v oboru, jako jsou odborné kroužky ve školských 
zařízeních či předmětové soutěže (olympiády) určené mladistvým žákům 
základních a středních škol, které vychází z obsahu jednotlivých vzdělávacích 
oborů v rámcových vzdělávacích programech a svým obsahem přispívají k 
dalšímu vzdělávání žáků včetně jejich přípravy na povolání či jako příprava 
na studium na vysoké škole. Tomu odpovídá i skutečnost, že součástí 
rámcových vzdělávacích programů (např. RVP gymnázia i jiných) je 
všestranná podpora aktivit školy, které navazují na výuku, jako jsou 
olympiády či jiné soutěže. 
Nelze také považovat vyhlášku č. 61/2018 Sb. za duplicitní s nařízením vlády 
č. 361/2007 Sb., neboť vyhláška je provázána s § 65 školského zákona. 
Činnosti ve vyhlášce vymezené se týkají pouze praktického vyučování na 
středních školách. Podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
jsou upraveny pro praktické vyučování ve vyhlášce č. 61/2018 Sb., ostatní 
odborné aktivity škol a školských zařízení při nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami jsou omezeny mantinely § 12a nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. Proto je do začlenění právní úpravy nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami mimo praktické vyučování do nejbližší novely školského 
zákona nezbytné zachování stávajícího § 12a, jak jsme již uvedli výše. 

 Obecně k materiálu: Materiál obsahuje značné množství legislativně-
technických chyb, které by měly být odstraněny, a zároveň doporučujeme 
provést i jeho celkovou formální korekturu. Níže uvádíme některé příklady 
předmětných nedostatků. 

Akceptováno.  

 Předkládaný materiál je dále také třeba přepracovat ve vztahu k uvedeným 
technickým normám. Čl. 45a odst. 2 Legislativních pravidel vlády stanoví, 
že výlučný odkaz na technickou normu lze využít pouze v případě, že není 
možno využít odkazu indikativního a zároveň je třeba tento krok odůvodnit v 
Odůvodnění. Předkladatel se k indikativním odkazům a k možnosti jejich 
použití nevyjadřuje a v rozporu s uvedeným ustanovením Legislativních 
pravidel vlády není ani uvedeno, jakým způsobem bude jednotlivá 
odkazovaná technická norma zpřístupněna veřejnosti. Uvedeným postupem 
je narušena právní jistota adresátů normy, jelikož ti mají právo se s uvedenou 
normou seznámit. Zároveň také Legislativní pravidla vlády stanovují, že 

Akceptováno. 
Do textu bylo doplněno, že normy budou 
veřejně dostupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
Odůvodnění bylo doplněno.   
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odkazovanou technickou normu je nutno v materiálu jednoznačným 
způsobem identifikovat, což však předkladatel také nesplňuje.  
Např. technická norma uvedená v čl. I bodu 19. by měla mít i označení „ISO“; 
v čl. I bodu 38. v poznámce pod čarou č. 6 je v názvu ČSN EN 481 nesprávně 
uvedena pomlčka a u normy ČSN EN 12341 není následný třídící znak 
uveden v závorkách na rozdíl od zbytku materiálu; v čl. I bodu 76. [§ 45 odst. 
5] je uvedena norma „ČSN 73 0580“, což je však souborné označení čtyř 
norem, které by měly být uvedeny jednotlivě; obdobně nesprávně je uvedena 
v čl. I bodu 81. [§ 53 odst. 3] norma „ČSN EN 15154“, která však podle 
následujícího textu zahrnuje pouze některé normy a měly by tak být uvedeny 
celé názvy jednotlivých norem i s příslušnou pomlčkou a číselným 
označením; v čl. I bodu 94. není ve vztahu k normě „ČSN EN 13936“ uveden 
celý název, tedy včetně slov „Expozice pracoviště -“; v čl. I bodu 99. jsou na 
rozdíl od zbytku materiálu uváděny názvy v závorkách a poslední uvedená 
norma je nesprávná, jelikož uvedený název má norma „ČSN EN 12665“ 
nikoli „ČSN EN 12655“, která se vztahuje na gymnastické nářadí. 

 1. K čl. I bod 8.: Z formálního hlediska doporučujeme uvozovky před 
navrhovaným zněním poznámky pod čarou č. 3 neuvádět ve formě 
horního indexu. 

Vysvětleno. 

 2. K čl. I bod 10. a 59.: Upozorňujeme, že na konci nahrazujících slov 
by z formálních důvodů neměla být uvedena tečka. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném a tím jej sjednotit s Platným zněním s 
vyznačením navrhovaných změn. 

Vysvětleno.  

 3. K čl. I bod 20.: Není nám jasné, z jakého důvodu jsou zkratky uvedených 
teplot na začátku předmětného odstavce uváděny v závorkách a na jeho konci 
bez závorek. Žádáme uvedené vysvětlit příp. materiál v daném ohledu změnit. 

Vysvětleno. 

 4. K čl. I bod 23.: Doporučujeme materiál změnit ve smyslu čl. 57 odst. 
3 Legislativních pravidel vlády tak, že se slovo „písmeno“ nahradí 
slovem „text“ a slovo „písmenem“ se nahradí slovem „textem“. 

Vysvětleno. 

 5. K čl. I bod 24. a 72.: Z formálního hlediska doporučujeme slovo „se“ 
před slovem „nahrazuje“ či „nahrazují“ odstranit. 

Vysvětleno. 

 6. K čl. I bod 28.: Doporučujeme provést formální korekturu materiálu 
a mezeru na konci textu nahrazujících slov, tedy před závěrečnou 

Vysvětleno. 
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tečkou, odstranit. 

 7. K čl. I bod 33.: Vzhledem ke skutečnosti, že text „prostředí“ 
obsahuje jedno slovo, ve smyslu čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády, doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slovo“ a slovo 
„textem“ nahradit slovem „slovem“. 

Vysvětleno. 

 8. K čl. I bod 38. [k § 9 odst. 1 písm. f)]: Z formálního hlediska 
doporučujeme vložit symbol paragrafu před text „38 odst. 5“, jak 
stanovuje čl. 70 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 

 9. K čl. I bod 38. [k § 12 odst. 3 písm. b)]: Doporučujeme na konec 
předmětného pododstavce vložit čárku, jak stanovuje čl. 42 
Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 

 10. K čl. I bod 40.: Upozorňujeme, že předmětný novelizační bod by měl 
být rozdělen do dvou novelizačních bodů, neboť obsahuje změnu 
odlišných ustanovení ve smyslu čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Vysvětleno. 

 11. K čl. I bod 47. a 92.: Doporučujeme zvážit uvedení pojmu „tvrdá 
dřeva“. Ve smyslu čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
je nutno při tvorbě právního předpisu respektovat všeobecně uznaný 
význam slova, čemuž však uvedený pojem neodpovídá. Obecně totiž 
nelze označit všechna dřeva uvedená v bodu b) vysvětlivek přílohy č. 
3 k části A tabulce č. 4, jako dřeva tvrdá, jelikož např. dřevo z lípy je 
dle Naučného slovníku lesnického označeno jako „velmi měkké“ a 
dřevo z olše či břízy jako „měkké“. Označit i uvedená dřeva jako 
„tvrdá dřeva“ bude matoucí a z hlediska adresátů normy a jejich 
právní jistoty se uvedené označení jeví jako nevhodné. 
Doporučujeme předmětný pojem vhodně nahradit.   

Vysvětleno. 
Odůvodnění: 
Seznam některých tvrdých dřev je 
uveden v: Monographs on the 
Evaluation of Carcinogenic Risks to 
Humans v díle 62 monografie o 
hodnocení rizik karcinogenity pro 
člověka nazvané „Wood Dust and 
Formaldehyde“ (Dřevný prach a 
formaldehyd), vydané Mezinárodním 
střediskem pro výzkum rakoviny, Lyon 
1995. 

 12. K čl. I bod 60.: Doporučujeme předmětný novelizační bod zcela 
přeformulovat, jelikož text „zátěží“ obsahuje pouze jedno slovo 
a nelze jej tedy označit za „slova“ a zároveň se pouze určitá slova 
doplňují na konec nadpisu a není tedy nutné uvádět slovo, které jim 

Vysvětleno. 
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předchází, obdobně jak určuje čl. 58 odst. 7 Legislativních pravidel 
vlády. 

 13. K čl. I bod 61.: Upozorňujeme, že slovo „a“ nelze označit jako 
„písmeno“, jak stanovuje čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Vysvětleno. 

 14. K čl. I bod 76. [k § 45 odst. 3 písm. a)]: Ve smyslu čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme na konci předmětného 
pododstavce slovo „nebo,“ nahradit slovem „, nebo“. 

Vysvětleno. 

 15. K čl. I bod 76. [k § 45 odst. 4]: Doporučujeme na konci jednotlivých 
pododstavců uvádět čárky, na konci předposledního pododstavce 
uvést slovo „, nebo“ a pouze na konci posledního pododstavce 
předmětného odstavce uvést tečku, jak stanovuje čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 

 16. K čl. I bod 76.: Z formálního hlediska doporučujeme na konec 
předmětného novelizačního bodu doplnit uvozovky a tečku. 

Vysvětleno. 

 17. K čl. I bod 86. a 92.: Chápeme snahu předkladatele uvést pro lepší 
pochopení navrhovaného znění a následnou aplikaci praktické 
příklady, avšak uvedené texty nelze začlenit do znění právního 
předpisu. Tyto texty je zcela na místě uvést ve Zvláštní části 
Odůvodnění k jednotlivým novelizačním bodům či v následných 
metodických pokynech vydaných předkladatelem, avšak samotný 
právní předpis má být formulován obecně a nelze v něm uvádět 
jednotlivé příklady. Tyto příklady totiž ve svém důsledku mohou 
působit na adresáta normy zmatečně a vyvolávat pochybnosti, do jaké 
míry je adresát uvedeným příkladem vázán. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném.  

Vysvětleno.  
 

 K čl. I bod 92. [ČÁST A – Vysvětlivka k tabulce č. 2 bod b)]: 
Doporučujeme předmětnou vysvětlivku odstranit, jelikož uvedené vyplývá 
již z navrhovaného čl. I bodu 93. ve spojitosti s čl. III písm. d) a v případě, že 
by k uvedenému odstranění nedošlo, bude uvedená vysvětlivka obsažena 
v platném znění i po nabytí účinnosti čl. I bodu 93., což by pro adresáty 
normy bylo matoucí. 

Vysvětleno.  
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ÚV  - KOM Vedle transpozice směrnic 2017/2398 a 2019/130 (které jsou transponovány 
poprvé) návrh v nemalém rozsahu zasahuje do ustanovení nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., která představují stávající transpozici některé ze směrnic EU 
(návrh provádí změny v jejich znění nebo se mění označení těchto 
ustanovení). Tato ustanovení jsou uvedena ve srovnávacích tabulkách (dále 
jen „ST“) vedených v příslušné databázi ISAP k příslušným směrnicím EU. 
Tyto ST měl předkladatel předložit spolu s návrhem, a to aktualizované tak, 
že pod textem jednotlivých návrhem dotčených ustanovení nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. (nacházejících se v těchto ST) uvede ID návrhu (uvedení 
samotného textu dotčeného ustanovení se zohledněním návrhu není ve stadiu 
předložení návrhu do připomínkového řízení nutné).  
Pokud jde o příklady takových ustanovení nařízení č. 361/2007 Sb., namátkou 
uvádíme § 1 odst. 1 písm. d), g), i) a j) (viz ST ke směrnicím 98/24/ES, 
2000/54/ES, 2017/164, 90/269/EHS), § 3b odst. 1, 2 a 3 (viz ST ke směrnicím 
90/270/EHS, 89/654/EHS), § 7 odst. 1, 4 a 5 (viz ST ke směrnicím 
92/91/EHS, 92/104/ES, 89/654/EHS), § 9 odst. 1 až 5 (viz ST ke směrnicím 
2014/27/EU, 2004/37/ES, 98/24/ES, 2006/15/ES), §10 odst. 1 písm. a) až h) 
(viz ST ke směrnicím 98/24/ES, 2014/27/EU, 2004/37/ES), § 11 odst. 1 a 2 
(viz ST ke směrnicím 89/391, 98/24/ES), § 12 odst. 3 a § 14 odst. 1 a 2 (viz 
ST ke směrnici 98/24/ES) a další. 

Vysvětleno.  
Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
ST i RT byly upraveny tak, aby 
korespondovaly s předloženým 
návrhem.   

 Dále, v případě těch ustanovení návrhu, jež provádí úpravy, které představují 
změny stávající transpozice věcné povahy, je navíc nutné provést výkaznictví 
v plném rozsahu, tj. příslušnou nově vkládanou úpravu v návrhu podtrhnout, 
zanést ji do rozdílové tabulky k návrhu (dále jen „RT“) a na konci příslušného 
novelizačního bodu uvést celexové číslo dotčené směrnice EU. Nadto by měl 
předkladatel v odůvodnění na příslušném místě uvést, že mění stávající 
způsob transpozice a označit ustanovení práva EU, kterých se změna dotýká. 

Akceptováno.  Text, ST i RT byly 
upraveny tak, aby korespondovaly 
s předloženým návrhem a 
transponovanými směrnicemi. 

 Je proto nutné, aby předkladatel identifikoval mezi navrhovanými změnami 
ty, které se dotýkají stávající transpozice, následně posoudil povahu této 
změny, a na základě tohoto posouzení náležitě provedl výkaznictví a doplnil 
odůvodnění. 

Akceptováno.  Text, ST i RT byly 
upraveny tak, aby korespondovaly 
s předloženým návrhem a 
transponovanými směrnicemi. 

 Pokud jde o novelizační bod 38, je za § 9 v rámci tohoto bodu uvedeno 
celexové číslo 32019L130. Máme za to, že nový § 9 odst. 1 písm. b) je 
transpoziční k čl. 4/1 písm. a) a c) směrnice 2014/27/EU a nová ustanovení § 
9 odst. 1 písm. a), c) a d) jsou transpozičními ustanoveními k čl. 2 písm. a), 
c) a e) směrnice 98/24/ES. Naopak, v § 9 nenacházíme transpozici směrnice 

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
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2019/130. Požadujeme celexové číslo směrnice 2019/130 za § 9 vypustit, 
nebo vysvětlit. Naopak požadujeme na konci novelizačního bodu 38 uvést 
celexová čísla směrnic 2014/27/EU a 98/24/ES. Požadujeme rovněž v této 
souvislosti aktualizovat ST těchto směrnic. 

nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
ST i RT byly upraveny tak, aby 
korespondovaly s předloženým 
návrhem.   

 Pokud jde o body 89 a 90, měly by být vykázány jako transpoziční vůči 
příloze směrnice 2019/130 (vkládaná resp. vypouštěná část by měly být 
podtrženy, na konci příslušného novelizačního bodu by mělo být uvedeno 
příslušné celexové číslo. Rovněž pokud jde o bod 93, měl by být vykázán jako 
transpoziční vůči příloze směrnice 2019/130.  
Nadto postrádáme uvedení příslušného celexového čísla (32017L2398) na 
konci novelizačního bodu 88. 

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
ST i RT byly upraveny tak, aby 
korespondovaly s předloženým 
návrhem.   

 Pokud jde o čl. III návrhu, konstatujeme, že účinnost ustanovení v písm. a) 
až d) je posunuta na pozdější období s ohledem na přechodná opatření novel 
směrnice 2004/37/ES, která dotčené posunutí přísnějších limitních hodnot 
umožňují. Jedná se tedy o transpozici těchto novel a písm. a) až d) by proto 
měla být jako transpoziční rovněž vykázána podtržením, celexovými čísly a 
doplněním do rozdílové tabulky. 

Akceptováno. 

 Pokud jde dále o RT, požadujeme ji uvést do souladu s bodovým zněním 
návrhu. Nejsou v ní totiž uvedeny všechny části novely, které jsou v 
bodovém znění vyznačeny jako implementační podtržením. Jedná se o čl. I 
body 1, 38, 46, 87 a 88.  

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
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ST i RT byly upraveny tak, aby 
korespondovaly s předloženým 
návrhem.   

 Nadto se v RT (v prvním sloupci) uvádějí nesprávně novelizační body 160 a 
161 novely (novela má jen 100 novelizačních bodů). Požadujeme opravit. 

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
ST i RT byly upraveny tak, aby 
korespondovaly s předloženým 
návrhem.   

 Z RT není dále zřejmé, která část návrhu transponuje ustanovení čl. 1 odst. 
2 směrnice 2019/130 (u kterého je ve srovnávací tabulce k této směrnici 
uvedeno ID předkládaného návrhu). Požadujeme RT v tomto směru doplnit.  

Akceptováno.  

 K transpozici směrnice 2017/2398: 
Článkem 1 odst. 2 písm. a) směrnice 2017/2398 byl novelizován čl. 14 odst. 
1 směrnice 2004/37/ES, který byl doplněn o požadavek, že „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“. Předkladatel 
ve srovnávací tabulce ke směrnici 2017/2398 vykazuje toto ustanovení jako 
transponované v § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb. Máme však za 
to, že předmětné ustanovení zákona možnost pokračování lékařského dohledu 
po skončení expozice zaměstnance neřeší a proto je nutné vykázat ustanovení 

Akceptováno.  
Byla upravena rozdílová i srovnávací 
tabulka.  
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právního řádu České republiky, které uvedené umožňuje, nebo, nebude-li to 
možné, ustanovení směrnice řádně dotransponovat 

 K čl. I, bodu 1. (poznámka pod čarou č. 1): 
Názvy obou směrnic v poznámce pod čarou č. 1 požadujeme uvést do souladu 
s jejich názvy, pod kterými byly publikovány v Úředním věstníku (konkrétně 
vypustit čárku za číslem příslušné směrnice). 

Akceptováno.  

 K čl. I bodu 2. (poznámka pod čarou č. 21): 
Název nařízení č. 1907/2006 v poznámce pod čarou č. 21 požadujeme uvést 
do souladu s jeho názvem, pod kterým byl zveřejněn v Úředním věstníku 
(konkrétně před slovy „, v platném znění“ doplnit slova „směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES“).  
Jako vhodné legislativní řešení se podle našeho názoru nabízí také event. 
sjednocení poznámek pod čarou č. 21 a č. 24 pod jedinou, neboť navazují na 
stejnou část ustanovení, která odkazuje na dotčené přímo použitelné předpisy 
Evropské unie. 

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  
ST i RT byly upraveny tak, aby 
korespondovaly s předloženým 
návrhem.   

MPO K § 9 odst. 3 
Poslední věta je v tomto odstavci uvedena 2x. 

Předkladatel se v návaznosti na 
transpoziční termín rozhodl pro 
vypuštění většiny navržených 
novelizačních bodů, které přímo 
nesouvisely s transpozicí 
implementovaných směrnic.  
Nyní zrušené novelizační body budou 
přeneseny do následující bezprostředně 
připravované novely nařízení vlády.  

KZPS 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.  

 
Navržená právní úprava bude mít dopad na těžební průmysl. 

Například OKD, a. s. disponuje v současné době více než 200 ks dieselových 
závěsných a kolejových lokomotiv, na nichž závisí veškerá doprava osob, 
materiálu a nerostů v podzemí. 

Vysvětleno. 
Předkladatel si je vědom případného 
dopadu na těžební a razící průmysl po 
skončení přechodného období v roce 
2026, nicméně se jedná o transpozici 
směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, která je pro členský stát závazná. 
Doplňujeme, že v rámci vyjednávání 
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Podle ustanovení § 229 odst. 3 vyhlášky ČBÚ č.22/1989Sb. je 
povinností organizace pravidelně měsíčně provádět měření koncentrací CO a 
NOx .  

 „(3) Stroj musí být vyřazen z provozu, jestliže ve výfukových plynech je více 
než 0,1 % kysličníku uhelnatého nebo 0,075 % kysličníků dusíku. Do provozu 
může být zařazen po odstranění závady a po snížení koncentrace kysličníku 
uhelnatého pod 0,08 % a koncentrace kysličníků dusíku pod 0,075 %.“. 

Upozorňujeme, že elementární uhlík v emisích výfukových plynů 
vznětových motorů  
v současné době nikdo neměří a ani není stanoveno, jak a čím by měl být 
měřen. 

Až se výše uvedené stanoví a ověří, dá se předpokládat, že by 
musela OKD, a.s., potažmo vlastník OKD, a.s. musel k splnění 
stanoveného limitu investovat stovky mil. Kč bez možnosti návratu 
vložené investice.  

Vzhledem k předpokladu, že se OKD bude nacházet ve fázi 
redukce rozsahu dobývání, doporučujeme, aby byla ponechána v tabulce 
č. 1 přílohy č. 2 části A řádku 537 věta  
„s výjimkou odvětví hlubinné těžby“ nebo stanovit účinnost limitních 
hodnot pro odvětví hlubinné těžby až od roku, kdy se předpokládá 
ukončení prací v podzemí v OKD. 
 

K problematice prachu ze dřeva upozorňujeme na skutečnost, že 
z lesnického hlediska je klasifikace tvrdosti dřeva odlišná, než se uvádí ve 
vysvětlivkách k tabulce č. 4 (str. 52).  

 
Tvrdost kg.cm-2 Druh dřeva 

1. tvrdost 0-350 (velmi měkká) smrk, borovice, limba, jedle, topoly,   

2. tvrdost 351-500 (měkká) modřín, douglaska, kleč, jalovec, bří     
teak 

3. tvrdost 501-650 (středně tvrdá) kaštan jedlý, platan, jilmy, líska 

4. tvrdost 651-1000 (tvrdá) dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jas    
švestka, akát, habr 

limitu na evropské úrovni nebyly MZ 
dotčenými autoritami podány návrhy na 
úpravu zařazení emisních výfukových 
plynů, ani jejich emisních hygienických 
limitů. 
Klasifikace tvrdosti dřev ve vztahu k 
ochraně zdraví při práci je upravena, a 
vždy byla přílohou nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. V oblasti klasifikace 
nedochází ke změně. Doplňujeme, že 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je 
prováděcím právním předpisem zákona 
č. 309/2006 Sb. Předkladatel v současné 
době nemá validní empirické podklady, 
aby klasifikaci tvrdosti dřev ve vztahu k 
ochraně zdraví při práci upravoval.   
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V Praze dne  

Vypracoval: JUDr. Petra Zemanová Podpis: 

 

5. tvrdost 1001-1500 (velmi tvrdá) dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz 

6. tvrdost nad 1501 (neobyčejně 
tvrdá) 

eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické 
dřeviny 
Tato připomínka je zásadní. 
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