
VII. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

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

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

Příloha č. 7  

část A    

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 

Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a 

požadavky na pracoviště 

ČÁST A 

Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 

nebo 4 

32019L1833 Příloha III 

odst.10 tab. 

VIRY 

 tabulka 

Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem 

(virus SARS-CoV) 

 

3 

 
32019L1833 

příloha 

 

Koronavirus související s těžkým akutním 

respiračním syndromem (virus SARS)  

 

3 

a. Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem 

(virus SARS-CoV-2) b) 
3 32020L0739 

příloha 

 

Koronavirus 2 způsobující těžký akutní respirační 

syndrom (SARS-CoV-2) (1) 

 

3 

Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým respiračním 

syndromem (virus MERS-CoV) 

b.  

3 

 
32019L1833 

příloha 

 

Koronavirus z Blízkého východu způsobující 

respirační syndrom (virus MERS) 

 

3 

Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní 2 

 
32019L1833 

příloha 

 

Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní 

2 

Příloha 7 

ČÁST B 

Tabulka č. 1 
32019L1833 Příloha V 

 tabulka 

Příloha 7 

ČÁST B 

Tabulka č. 2 
32019L1833 Příloha VI 

Tabulka 
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Číslo předpisu EU (kód 

celex) 

Název předpisu ES 

32019L1833 Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, 

pokud jde o úpravy čistě technického rázu. 

32020L0739 Směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde 

o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice 

Komise (EU) 2019/1833. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

článek 1 Přílohy I, III, V a VI směrnice 2000/54/ES se nahrazují zněním v příloze 

této směrnice. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice – legislativně technická formulace k 

novele, 

uložení povinnosti transpozice a následné notifikace transpozičních 

předpisů Evropské komisi   

  

článek 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice - upravuje spolupráci mezi ČS a EK   

článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice -  deklaratorní charakter.   

článek 4 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice - deklaratorní charakter.   

Bod 1) 
Příloha I směrnice 2000/54/ES se nahrazuje tímto: 

„PŘÍLOHA I 

SMĚRNÝ SEZNAM ČINNOSTÍ (Čl. 4 odst. 2) 

Úvodní poznámka 

Pokud z výsledků hodnocení rizik provedeného podle článku 3 a čl. 4 

odst. 2 této směrnice vyplývá nezáměrná expozice biologickým 

činitelům, mohou existovat další pracovní činnosti, které nejsou do této 

přílohy zařazeny a které je třeba vzít v úvahu. 

1.Práce v závodech potravinářského průmyslu. 

2.Práce v zemědělství. 

3. Pracovní činnosti, při nichž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo 

produkty zvířecího původu. 

4.Práce ve zdravotnictví, včetně izolačních oddělení a piteven. 

5.Práce v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s 

výjimkou diagnostických mikrobiologických laboratoří. 

6.Práce v zařízeních na odstraňování odpadu. 

7.Práce v zařízeních na čištění odpadních vod.“ 

361/2007 § 38 odst. 3 
(3) Jestliže při výkonu činnosti 

a) v potravinářských podnicích, 

b) v zemědělství, 

c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího 

původu, 

d) ve zdravotnictví včetně prosektur, 

e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou 

diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde 

vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým 

záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, 

f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo 

g) v zařízeních na čištění odpadních vod, nelze vyloučit možnou 

expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle 

opatření podle odstavce 1 i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) 

až h). 

 

PT  

Bod 2) 
Příloha III směrnice 2000/54/ES se nahrazuje tímto: 

„PŘÍLOHA III 

KLASIFIKACE SPOLEČENSTVÍ Čl. 2 druhý pododstavec a článek 18 

ÚVODNÍ POZNÁMKY 

1. V souladu s oblastí působnosti této směrnice jsou do klasifikace 

zahrnuty pouze činitele, o kterých je známo, že vyvolávají u člověka 

361/2007 § 36 
(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné 

kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a 

alergické nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem 

se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný 

replikace nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se 

rozumí buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou 

in vitro. 

(2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické 

PT  
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Poznámka 

 

nakažlivé nemoci. 

Případně jsou připojeny i ukazatele toxického a alergického potenciálu 

těchto činitelů. 

Živočišné a rostlinné patogeny, o kterých je známo, že nepůsobí na 

člověka, nebyly vzaty v úvahu. 

Při vypracování tohoto seznamu klasifikovaných biologických činitelů 

nebyly vzaty v úvahu geneticky modifikované mikroorganismy. 

2. Seznam klasifikovaných činitelů je založen na účincích těchto 

činitelů na zdravé zaměstnance. 

Nebyly vzaty v úvahu zvláštní účinky na osoby, jejichž odolnost byla 

ovlivněna v důsledku jedné nebo více z těchto příčin: nemoci, užívání 

léků, snížené imunity, těhotenství nebo kojení. 

Dodatečné riziko hrozící těmto zaměstnancům by mělo být považováno 

za součást hodnocení rizik požadovaného touto směrnicí. 

V rámci některých průmyslových procesů, některých laboratorních 

prací nebo některých prací se zvířaty, jejichž součástí je skutečná nebo 

možná expozice biologickým činitelům skupiny 3 nebo 4, musí být 

všechna přijatá technická ochranná opatření v souladu s článkem 16 této 

směrnice. 

3.Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, 

nejsou automaticky zařazeny do skupiny 1. 

V případě rodů, o nichž je známo, že patogenní účinky na člověka má 

více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty ty druhy, které 

vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem na 

skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro 

zdraví. 

Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý 

rod, má se za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní 

nejsou, jsou vyjmuty. 

4.Pokud je kmen oslaben nebo ztratil své známé virulentní geny, není 

nutné uplatňovat bezpečnostní opatření vyžadovaná klasifikací 

rodičovského kmene, s výhradou přiměřeného hodnocení možného 

rizika na pracovišti. 

Tak je tomu například, pokud musí být takový kmen použit jako 

produkt nebo část produktu pro profylaktické nebo terapeutické účely. 

 

činitele 

a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit 

onemocnění člověka, 

b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být 

nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se 

rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba 

případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 

c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a 

představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska 

možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo 

léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 

d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a 

představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do 

prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného 

onemocnění jsou obvykle nedostupné. 

(3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 

je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A. 

(4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu 

biologických činitelů v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, se 

zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že 

vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný. 
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Poznámka 

 

5.Názvosloví biologických činitelů použitých k vypracování tohoto 

seznamu odráží nejnovější mezinárodní dohody o taxonomii 

a názvosloví činitelů v době, kdy byl seznam vypracován, a je s nimi 

v souladu. 

6.Seznam klasifikovaných biologických činitelů odráží stav poznatků 

v době jeho navrhování. Je aktualizován, jakmile neodráží nejnovější 

stav poznatků. 

7.Členské státy zajistí, aby všechny viry, které již byly izolovány 

u člověka a které nebyly vyhodnoceny a zařazeny do této přílohy, byly 

zařazeny minimálně do skupiny 2, s výjimkou těch případů, kdy členské 

státy mají důkaz, že je nepravděpodobné, že způsobí onemocnění 

člověka. 

Příloha III odst.8 
8.Některé biologické činitele klasifikované ve skupině 3, které jsou 

v přiloženém seznamu označeny dvěma hvězdičkami (**), mohou pro 

zaměstnance představovat omezené riziko, neboť se za běžných 

okolností nepřenášejí vzduchem. 

Členské státy hodnotí, jaká bezpečnostní opatření se mají na tyto činitele 

uplatnit, s přihlédnutím k povaze daných specifických činností 

a k množství daného biologického činitele, za účelem určení, zda je 

možné ve zvláštních případech od některých těchto opatření upustit. 

361/2007 Příloha č. 7 

část A 

Vysvětlivky 

k tabulce 

písm. b) 

b) Biologické činitele skupiny 3 označené v seznamu biologických 

činitelů jako 3** mohou pro zaměstnanace představovat omezené riziko 

nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto 

požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem 

skupiny 2. 

PT  

Příloha III odst.9 9.Bezpečnostní požadavky, které vyplývají z klasifikace parazitů, se 

vztahují pouze na ta stadia životního cyklu parazita, v kterých může být 

pro člověka na pracovišti nakažlivý. 

361/2007 Příloha č. 7 

část A 

Vysvětlivky 

k tabulce 

písm. a) 

 

a) Požadavky na ochranu zdraví při práci související s klasifikací 

parazitů se vztahují pouze na stádia životního cyklu parazitů, ve kterých 

může být pro člověka na pracovišti nakažlivý. 

PT  

Příloha III 

odst.10  

1.-2.věta 

10.Tento seznam rovněž zahrnuje zvláštní údaje v případech, kdy by 

biologické činitele mohly vyvolat alergickou či toxickou reakci, jestliže 

existuje účinná očkovací látka nebo jestliže se doporučuje uchovávat 

seznam exponovaných zaměstnanců po dobu delší deseti let. 

Tyto údaje jsou označeny následujícími písmeny: 

A: Možné alergické účinky 

D: Seznam zaměstnanců vystavených biologickému činiteli, který je 

uchováván po dobu delší deseti let od skončení poslední známé 

expozice 

T: Produkce toxinů 

V: Účinná očkovací látka k dispozici a registrována v EU 

361/2007 Příloha č. 7 

část A 

Vysvětlivky 

k tabulce 

A - možné alergické účinky. 

D - seznam zaměstnanců exponovaných těmto činitelům musí být 

uložen na dobu delší než 10 let po ukončení poslední známé expozice. 

T- tvorba toxinů. 

V- je dostupné účinné očkování. 

 

PT  
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Poznámka 

 

Příloha III 

odst.10 3.věta 

Ochranné očkování by mělo být uskutečňováno s přihlédnutím 

k pravidlům uvedeným v příloze VII. 

361/2007 

93/2012 

§ 38 odst. 1 

písm. h) 

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 

biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 

h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není 

imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci 

exponován, 

PT  

Příloha III 

odst.10 tab.1-5 

Bakterie a podobné organismy 

Viry 

Původci přenosné spongiformní encefalopatie 

Parazité 

Houby 

9840   NT  

  9643     

Bod 3) 
Příloha V směrnice 2000/54/ES se nahrazuje tímto: 

„PŘÍLOHA V 

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ A ÚROVNÍ 

BEZPEČNOSTI 

(Čl. 15 odst. 3 a čl. 16 odst. 1 písm. a) a b)) 

Úvodní poznámka 

Opatření obsažená v této příloze musí být uplatňována podle povahy 

činností, hodnocení rizik pro zaměstnance a povahy dotyčného 

biologického činitele. 

 

Tabulka 

361/2007 § 51 Prostor určený pro práci ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení 

mimo diagnostických laboratoří, v němž je vykonávána vědomá činnost 

s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, a prostor určený v tomto 

zařízení pro izolaci pacientů nebo zvířat, u nichž je podezření na nákazu 

biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, musí odpovídat požadavkům 

upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulce č. 1 podle 

daného nebo předpokládaného biologického činitele. 

DT  

 
 

361/2007 § 52 
(1) Prostor laboratoře, v níž se pracuje s materiálem, u něhož není jisté, 

zda neobsahuje biologické činitele, který může být příčinou 

onemocnění člověka, musí odpovídat požadavkům pro biologické 

činitele skupiny 2 upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, 

tabulce č. 2. 

(2) Prostor laboratoře včetně diagnostické, prostor pro laboratorní 

zvířata, která byla záměrně infikována, jsou nositelem nebo podezřelá z 

nosičství biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4, nebo pracoviště 

průmyslového procesu podle § 37 odst. 6, musí odpovídat požadavkům 

přičleněným k dané skupině biologického činitele podle přílohy č. 7 

k tomuto nařízení, části B, tabulky č. 2. 

 

  

 
 

9840     

Bod 4 
Příloha VI směrnice 2000/54/ES se nahrazuje tímto: 

361/2007 § 51 Prostor určený pro práci ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení 

mimo diagnostických laboratoří, v němž je vykonávána vědomá činnost 

DT  
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Celex: 32019L1833 Lhůta pro implementaci 20. 11. 2021 Úřední věstník                      Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Jana Habernalová, 31. 7. 2020 

Název: SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu 

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

odboru ochrany veřejného zdraví 

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

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

„PŘÍLOHA VI 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ PROCESY 

(Čl. 4 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 písm. a)) 

Úvodní poznámka 

Poznámka „doporučeno“ v tabulce znamená, že opatření by měla být v 

zásadě zavedena, pokud z výsledků hodnocení uvedeného v čl. 3 odst. 2 

nevyplývá jinak. 

Biologické činitele skupiny 1 

Při práci s biologickými činiteli skupiny 1, včetně oslabených živých 

očkovacích látek, musí být dodržovány zásady 

bezpečnosti při práci a pracovní hygieny. 

Biologické činitele skupiny 2, 3 a 4 

Může být účelné vybírat a kombinovat bezpečnostní požadavky pro 

různé kategorie níže uvedené na základě hodnocení rizik týkajícího se 

každého procesu nebo části procesu 

 

Tabulka 

s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, a prostor určený v tomto 

zařízení pro izolaci pacientů nebo zvířat, u nichž je podezření na nákazu 

biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, musí odpovídat požadavkům 

upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulce č. 1 podle 

daného nebo předpokládaného biologického činitele. 

 
 

361/2007 § 52 
(1) Prostor laboratoře, v níž se pracuje s materiálem, u něhož není jisté, 

zda neobsahuje biologické činitele, který může být příčinou 

onemocnění člověka, musí odpovídat požadavkům pro biologické 

činitele skupiny 2 upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, 

tabulce č. 2. 

(2) Prostor laboratoře včetně diagnostické, prostor pro laboratorní 

zvířata, která byla záměrně infikována, jsou nositelem nebo podezřelá 

z nosičství biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4, nebo pracoviště 

průmyslového procesu podle § 37 odst. 6, musí odpovídat požadavkům 

přičleněným k dané skupině biologického činitele podle přílohy č. 7 

k tomuto nařízení, části B, tabulky č. 2. 

 

  

 
 

9840     
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Rekapitulace platných předpisů a návrhů relevantních z hlediska implementace předpisu ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy) 

Poř. 

č 

Číslo.Sb. Název předpisu 

  

Účinnost 

předpisu 

1. 361/2007 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

1. 1. 2008 

2. 93/2012 Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., 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. 

 

26. 3. 2012 

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy) 

Poř.č

. 

Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9840 MZ Návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

06/2020 09/2020 11/2020 

2.  9643 MZ Návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

09/2020 01/2021 05/2021 

 

 

3. Poznámky 

Poř.č.: Text poznámky 
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Celex: 32020L0739 Lhůta pro implementaci 24. 11. 2020 Úřední věstník                     
 

Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová, 19. 6. 2020 
Název: SMĚRNICE KOMISE (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u  

člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833 

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

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

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodn

ocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1  Příloha III směrnice 2000/54/ES se mění v souladu s přílohou této 

směrnice 

  Nerelevantní z hlediska transpozice – deklaratorní charakter NT  

Článek 2 V článku 2 směrnice (EU) 2019/1833 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

k dosažení souladu s touto směrnicí do 20. listopadu 2021. Členské státy 

nicméně uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu se změnami příloh V a VI směrnice 2000/54/ES, 

pokud souvisejí s biologickým činitelem SARS-CoV-2 do 24. listopadu 

2020. 

Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení uvedených v prvním 

pododstavci. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice-obecná úprava spolupráce mezi 

členskými státy (ČR) a Evropskou komisí v podobě uložení povinnosti 

odkazu na směrnici. 

NT  

Článek 3 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 24. listopadu 2020. Neprodleně 

sdělí Komisi jejich znění. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice-obecná úprava spolupráce mezi 

členskými státy (ČR) a Evropskou komisí 

NT  

Článek 3 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice-obecná úprava spolupráci mezi 

členskými státy (ČR) a Evropskou komisí-uložení povinnosti notifikace 

transpozičních předpisů Evropské komisi. 

NT  

Článek 4 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie 

  Nerelevantní z hlediska transpozice-deklaratorní charakter NT  

Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice-deklaratorní charakter NT  

Příloha V příloze III směrnice 2000/54/ES, v tabulce týkající se VIRŮ (řádu 

„Nidovirales“, čeledě Coronaviridae, rodu „Betacoronavirus“) se mezi 

„Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem 

(virus SARS)“ a „Koronavirus z Blízkého východu způsobující 

respirační syndrom (virus MERS)“ vkládá nová položka, která zní: 

„Koronavirus 2 způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-

CoV-2)  

ID 361/2007 Příloha 7 Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a 

požadavky na pracoviště 

Část A Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 

nebo 4 

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

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo. 

Sb. 

Název předpisu Účinnost 

předpisu 

    

    

    

    

    

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č

. 

Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  MZ Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 06/2020 09/2020 11/2020 

 

3. Poznámky  

Poř.č

. 

Text poznámky 
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