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V. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
1. Důvod předložení a cíle 

1. 1 Název návrhu nařízení vlády 

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

 

1. 2 Definice problému 

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

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

 

1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nyní ve 
znění pozdějších předpisů, vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2008 jako prováděcí právní předpis 
zákona č. 309/2006 Sb., v souladu s ustanovením § 21 písm. a) citovaného zákona, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), dnes ve znění pozdějších předpisů, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Zhodnocení stávající právní úpravy 

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

Rezort zdravotnictví a orgány ochrany veřejného zdraví ve své běžné činnosti, a to k výkonu 
státního zdravotního dozoru na oblasti kontroly povinností zaměstnavatele při práci 
s karcinogeny, mutageny a teratogeny užívají hygienické registry a databáze. Tyto technické 
nástroje umožňují evidenci jednotlivců či skupin zaměstnanců nebo práci, při kterých může 
docházet k expozici CMR látkám. V návaznosti na zaměstnavatelem provedený návrh 
hodnocení rizik na pracovišti, popřípadě kategorizace práce v návaznosti na dotčené 
rizikového faktory provede orgán ochrany veřejného zdraví formou správního řízení přezkum 
předkládaného hodnocení rizik. Výstup je vždy zaznamenán do hygienického registru či 
databáze.  

Registr profesionálních expozic karcinogenům (zkratka REGEX) je víceúčelovým nástrojem 
pro potřeby surveillance orientované na sledování rizika profesionální rakoviny. 

Z funkcí REGEXu vyplývají i cíle celého projektu a možné výstupy. Funkce expozičního 
registru dovoluje 

- hodnocení úrovně profesionální expozice karcinogenům v jednotlivých hospodářských 
odvětvích, závodech, pracovištích a profesích  

- koordinaci státního zdravotního dozoru a iniciaci preventivních opatření sledujících 
redukcieliminaci/expozice  

- hodnocení předpokládaných zdravotních dopadů expozic  

- hodnocení dlouhodobých trendů profesionálních expozic  

- hodnocení účinnosti preventivních opatření  

Funkce zajištění následné zdravotní péče u exponovaných osob byla do systému REGEX 
začleněna z toho důvodu, že v produktivním věku, kdy jsou pracovníci obvykle exponováni, je 
riziko zhoubného nádorového onemocnění relativně malé, a stupňuje se až ve vyšším věku 
(většina karcinogenů má dlouhé doby latence), kdy lidé již na pracovištích, kde k expozici 
došlo, nepracují a kdy v současnosti dochází velmi často k tomu, že s odchodem z rizika 
dochází i k přerušení poskytování cílené preventivní péče, na kterou mají zákonný nárok. Tato 
funkce je realizována prostřednictvím komunikace mezi centrálním a regionálními pracovišti, 
a její konkrétní zajištění je především úkolem regionálních institucí. 

Funkce databáze pro epidemiologický výzkum byla do projektu zařazena z toho důvodu, že 
řada pracovníků je exponována různým kombinacím jednotlivých karcinogenů, ať už 
simultánně nebo v průběhu času. Přestože se z principu jedná o známé karcinogeny, jejich 
vzájemné interakce nejsou až na vzácné výjimky známé. Dalším důvodem pro zařazení této 
funkce do systému REGEX je absence dat o vztahu dávka-účinek a dávka-odpověď u agens, 
kde existuje důkaz o karcinogenitě jen na základě experimentů na zvířeti. Další ideou v pozadí 
je možnost validovat v pracovním lékařství používané biomarkery i z hlediska jejich prediktivní 
hodnoty. Vzhledem k specifickým potřebám epidemiologického výzkumu se proto v rámci 
REGEX shromažďují data o možných confounderech (především kouření, anamnestické 
údaje). 
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Registr kategorizace prací slouží k evidenci údajů o zařazení prací do kategorií a s tím 
souvisejících opatření a k evidenci údajů o výkonu státního zdravotního dozoru nad 
dodržováním předpisů v oblasti ochrany zdraví při práci.  

Povinnost zařazovat práce do kategorií podle míry působení rizikových faktorů pracovního 
prostředí ukládá zaměstnavatelům zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce se řadí do čtyř 
kategorií, přičemž práce kategorie třetí a čtvrté, a práce kategorie druhé, o nichž tak rozhodne 
orgán ochrany veřejného zdraví, tj. příslušná krajská hygienická stanice, jsou pracemi 
rizikovými. Účelem kategorizace prací je použití jednotného a relativně jednoduchého postupu 
při hodnocení zdravotních rizik. Na základě tohoto hodnocení pak orgány ochrany veřejného 
zdraví ukládají zaměstnavatelům opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcí právní předpis, resp. vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů mj. upravuje 
postup lékařských prohlídek u zaměstnanců, kteří mj. mohou být exponování rizikovému 
faktoru chemické látky, a to včetně karcinogenů a mutagenů.  
 
Povinnost provést vstupní prohlídku se týká jen: 

1. pracovního poměru, 
2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející 

se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky 
zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcí vyhláškou nebo jinými právními předpisy; 
zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o 
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která 
má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 
činnosti, a 

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. 
 
Celý proces posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání začíná vysláním 
zaměstnance k jeho registrujícímu praktickému lékaři pro výpis ze zdravotní dokumentace, 
pokračuje objednáním zaměstnance na vstupní prohlídku, provedením této prohlídky a 
vystavením lékařského posudku. 
 
Lékařský posudek vždy obsahuje údaje, které umožní jednoznačně identifikovat posuzovanou 
osobu, posuzující zdravotnické zařízení a je opatřen datem zápisu, jmenovkou a podpisem 
lékaře, který ho vydal.  
 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k posuzované práci, určený zaměstnavateli, je vždy 
ve svém výroku jednoznačný a neobsahuje diagnózu.  
Posudkový výrok dle platné legislativy zní: 

- posuzovaná osoba je k dané práci zdravotně způsobilá, nebo 
- posuzovaná osoba je k dané práci zdravotně způsobilá s podmínkou, která je 

v lékařském posudku vždy výslovně uvedena (podmínka nesmí obsahovat vyloučení 
posuzovaného z činnosti, která je nedílnou součástí práce); 

- posuzovaná osoba je k dané práci zdravotně nezpůsobilá, nebo  
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- posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost v důsledku pracovního 
úrazu, nemoci z povolání, důvod nyní nelze uvést. 

 
Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v 
souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další 
výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození 
zdraví jiných osob.  
 
Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví:  

a) v kategorii první se provádí: 
1. jednou za 6 let, nebo 
2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se 

provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,  
b) v kategorii druhé se provádí: 

1. jednou za 4 roky, nebo 
2. jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se 

provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,  
c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky, 
d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok. 

  
Současně platí, že periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, 
jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí:  

a) jednou za 4 roky, nebo 
b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v 

návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a). 
 

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného 
zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní 
způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového 
faktoru pracovních podmínek. Provedení mimořádné prohlídky může iniciovat jak 
zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.  
 
Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době 
ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých 
lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Pro zjištění 
zdravotního stavu zaměstnance podle věty první není třeba výpis ze zdravotnické 
dokumentace registrujícího poskytovatele požadovat. Na základě provedení výstupní 
prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím 
provedení. Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále 
provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec. 
 
Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých 
v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po 
ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě 
odškodnění. Též se může jednat o noxy, které mají latentní účinek, kterými mohou být 
karcinogeny, mutageny a teratogeny. Následná prohlídka se provádí podle přílohy č. 2 
vyhlášky č. 79/2013 Sb. Prohlídky jsou – na rozdíl od všech ostatních pracovnělékařských 
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prohlídek – hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Povinností zaměstnavatele je 
informovat zaměstnance o uložení následné prohlídky, a to i tehdy, jedná-li se již o 
zaměstnance bývalého. 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou především  

- zaměstnavatelé 

- zaměstnanci.  

 

1.5 Popis cílového stavu 

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

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

 

 

1.6 Zhodnocení rizika  

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

Varianta nulová – zachování současného stavu 
 
Ponechává se stávající právní úprava.  
Nedoporučuje se s ohledem na povinnost harmonizace s právem EU. 
Varianta realizační 
 
Navrhuje se v souladu s unijní úpravou zakotvit seznam chemických látek a výčet pracovních 
procesů s rizikem chemické karcinogenity.   
 
V návaznosti na zjištění problémů v praxi se navrhují provést terminologické úpravy 
jednotlivých ustanovení a dále se na základě vývoje vědeckého poznání navrhuje upravit 
některé postupy v oblasti ochrany zdraví při práci. 
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U rizikového faktoru lokální svalová zátěž došlo k úpravě ustanovení upravující objektivizaci 
tohoto rizikového faktoru. Navržená úprava respektuje navrženou úpravu zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů v oblasti podmínek objektivizace míry expozice rizikových faktorů lokální svalové 
zátěže, celkové fyzické zátěže a pracovních poloh.  
 
Vzhledem k tomu, že transponované směrnice neumožňují jakékoli odchýlení národní úpravy 
od pravidel v nich stanovených a další navrhované změny jsou buď legislativně technického 
rázu, nebo se odvíjejí od vědeckých zjištění, která nedávají prostor pro více řešení, nenabízejí 
se varianty věcného řešení problému. 
 

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

Realizační varianta 

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

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

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

 

4. Výběr varianty řešení 

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

 

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

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

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

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

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Navrhovaná právní úprava byla konzultována s krajskými hygienickými stanicemi a se Státním 
zdravotním ústavem v Praze. 

 

8. Kontakty na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace zpracoval: 

Mgr. Pavel Fošum 

Odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví 

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