
III. 

N á v r h 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne ….2020,  

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

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) 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), 
a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona 
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona 
č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., 
zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 
Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 
zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona 
č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., 
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 
Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 
Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., 
zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.: 

Čl. I 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., 
nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb. a nařízení vlády č. 41/2020 Sb., 
se mění takto: 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňují věty 

„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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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.“. 
CELEX 32019L1833 
CELEX 32020L0739 

2. V § 54 odst. 5 se věta pátá nahrazuje větou „Pro pracoviště, na němž se vykonává práce 
s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli 
skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož 
neexponovaná část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro 
pracovní a civilní oděv.“. 
CELEX 32019L1833 

3. V Příloze č. 7 části A se ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Viry2)“ nahrazuje slovem 
„Viry“. 

4. V Příloze č. 7 části A se řádek „Lidský coronavirus“ nahrazuje řádky: 
„ 

Koronavirus související s těžkým akutním respiračním 

syndromem (virus SARS) 

3 
  

Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním 

syndromem (SARS-CoV-2)b) 

3 
 

Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým 

respiračním syndromem (virus MERS) 

3 
 

Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní 2  

             “.
                      

CELEX 32019L1833 
CELEX 32020L0739 
 
5. V Příloze č. 7 části A se řádek „SARS coronavirus“ zrušuje. 

6. V Příloze č. 7 části A se v tabulce ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Parazitib)“ 
nahrazuje slovem „Parazitic)“. 

7. V Příloze č. 7 části A se v tabulce v řádku „Trypanosoma cruzi“ ve sloupci „Skupina“ 
číslo „3“ nahrazuje textem „3**“. 

8. V příloze č. 7 části A Vysvětlivky k tabulce znějí:  

„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.  
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b) Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-
2, by měla být prováděna v zařízení s použitím postupů odpovídajících požadavkům alespoň 
podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost, při které dochází k pomnožování 
materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zabezpečené laboratoři, která 
odpovídá požadavkům podle skupiny biologického činitele 3, kde se vzduch v porovnání s 
vnější atmosférou udržuje v podtlaku. 
c) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako skupina 3** 
mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek 
nepřenášejí vzduchem, a proto se na pracoviště použijí požadavky jako u práce s biologickým 
činitelem skupiny 2.  
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.  
H – v současnosti neexistuje žádný průkaz nemoci člověka způsobené ostatními Retroviry 

opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito Retroviry doporučená 
úroveň zajištění jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.“. 

CELEX 32020L0739 
CELEX 32000L0054 
CELEX 32019L1833 

9. V příloze č. 7 část B včetně poznámky pod čarou č. 29 zní: 
 

„ČÁST B  
 
Tabulka č. 1: Požadavky na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení  
 
 

Požadavky 
Podle skupiny biologického činitele 

2 3 4 

1. 
Oddělení pracoviště od 
jakýchkoliv jiných činností v 
téže budově 

ne doporučeno ano 

2. 

Vzduch přiváděný na pracoviště 
a odváděný z něho filtrovat 
HEPA filtrema) nebo podobně 
účinným zařízením 

ne ano – odváděný 
vzduch 

ano – odváděný i 
přiváděný vzduch 
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3. Omezení přístupu na pracoviště 
jen na určené zaměstnance ano ano 

ano, přes 
hygienickou 

smyčku 

4. 
Možnost neprodyšně utěsnit 
pracoviště při provádění 
dezinfekce, včetně fumigace 

ne doporučeno ano 

5. Specifikované dezinfekční 
postupy ano ano ano 

6. Udržovat pracoviště v podtlaku 
oproti okolí ne ano ano 

7. Účinná kontrola vektorů 
(například hlodavců, hmyzu) 

ano ano ano 

8. Povrchy nepropouštějící vodu a 
snadno omyvatelné 

ano, pro 
pracovní 
plochy a 
podlahy 

ano, pro pracovní 
plochy, podlahy a 

jiné povrchy určené 
podle hodnocení 

rizik 

ano, pro pracovní 
plochy, podlahy, 

stropy a stěny 

9. 
Povrchy odolné vůči kyselinám, 
zásadám, rozpouštědlům, 
dezinfekčním prostředkům 

doporučeno ano ano 

10. Bezpečné uskladnění 
biologického činitele ano ano 

ano, uskladnění s 
chráněným 

přístupem (pod 
zámkem) 

11. 

Pozorovací okénko nebo jiné 
srovnatelné zařízení umožňující 
pozorovat osoby nebo zvířata 
přítomné v prostoru 

doporučeno doporučeno ano 

12. 
Vybavení laboratoře vlastním 
provozním přístrojovým 
zařízením 

ne doporučeno ano 
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13. 

Zacházení s infikovaným 
materiálem včetně všech zvířat v 
bezpečnostní skříňce (hazard 
boxu), izolátoru nebo jiném 
prostoru vhodném pro tuto práci 

kde je to 
vhodné 

ano, jde-li o infekci 
přenosnou 
vzduchem 

ano 

14. 
Validovaný postup inaktivace 
pro bezpečnou likvidaci 
uhynulých zvířat 

doporučeno 
ano, na místě nebo 
mimo pracoviště 

ano, na místě 
pracoviště 

15. 
Zaměstnanci se před opuštěním 
uzavřeného prostoru musí 
osprchovat 

ne doporučeno ano 

 
Vysvětlivka k tabulce č. 1:  

 
a) HEPA filtr: vysoce účinný filtr pro odlučování částic ze vzduchu. 
 
Tabulka č. 2: Požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní 
zvířata a na pracoviště průmyslových procesů 
 

Požadavky 
Podle skupiny biologického činitele 

2 3 4 

1. S 
životaschopnými 
mikroorganismy 
manipulovat v 
systému, který 
fyzicky odděluje 
tento proces od 
pracovního a 
ostatního 
prostředí 

ano ano ano 

2. Se vzduchem 
odsávaným z 
uzavřeného 
systému 
zacházet tak, 
aby 

byl 
minimalizován 

únik 

byl zamezen 
únik byl zamezen únik 
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3. Odběr vzorků, 
přidávání 
materiálů do 
uzavřeného 
systému 
a přenos 
životaschopných 
mikroorganismů 
do jiného 
uzavřeného 
systému 
provádět tak, 
aby 

byl 
minimalizován 

únik 

byl zamezen 
únik byl zamezen únik 

4. Tekuté kultury 
ve větším 
množství 
nepřemísťovat z 
uzavřeného 
systému, pokud 
nejsou 

inaktivovány 
vhodnými 

chemickými 
nebo fyzikálními 

prostředky 

 

inaktivovány 
vhodnými 

chemickými nebo 
fyzikálními 
prostředky 

 

inaktivovány vhodnými chemickými 
nebo fyzikálními prostředky 

5. Těsnění a 
uzávěry nádob 
pro kultury 
upravit tak, aby 
byl únik 
biologických 
činitelů 

minimalizován zamezen zamezen 

6. Uzavřené 
systémya) umístit 
v kontrolovaném 
prostoru 

doporučeno doporučeno ano, a to uvnitř prostoru k tomu 
účelu vybudovanému 

 
a) umístit 
značku pro 
biologické riziko 

doporučeno ano ano 

b) přístup omezit 
pouze na 
jmenovitě 

ano ano ano, přes hygienickou smyčku 
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určené 
zaměstnance 

c) zaměstnance 
vybavit 
pracovním 
oděvem 

ano ano ano, kompletní převlečení 

d) zřídit 
dekontaminační 
zařízení a 
umývárny pro 
zaměstnance 

ano ano ano 

e) zaměstnanci 
se před 
opuštěním 
kontrolovaného 
prostoru musí 
osprchovat 

ne doporučeno ano 

f) odpadní vodu 
z výlevek a 
sprch 
shromažďovat a 
před vypuštěním 
desinfikovat 

ne doporučeno ano 

g) kontrolovaný 
prostor 
dostatečně větrat 
tak, aby 
kontaminace 
vzduchu byla 
snížena na co 
nejnižší úroveň 

ano ano ano 

h) 
v kontrolovaném 
prostoru 
udržovat podtlak 
vůči okolí 

ne ano ano 
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i) vzduch 
přiváděný do 
kontrolovaného 
prostoru a 
odváděný z něho 
filtrovat HEPA 
filtry nebo jiným 
obdobně 
účinným 
zařízením 

ne doporučeno ano 

j) kontrolovaný 
prostor upravit 
po technické 
stránce tak, aby 
byl při 
případném úniku 
zachycen celý 
obsah 
uzavřeného 
systému 

ne doporučeno ano 

k) pracoviště 
musí být možno 
neprodyšně 
uzavřít při 
provádění 
dezinfekce, 
včetně fumigace 

ne doporučeno ano 

l) odpadní vodu 
před konečným 
vypuštěním 

inaktivovat 
chemickými nebo 

fyzikálními 
prostředky 

inaktivovat 
chemickými 

nebo fyzikálními 
prostředky 

 

inaktivovat chemickými nebo 
fyzikálními prostředky 

 

m) odpad 
dekontaminovat 
certifikovaným 
zařízením29)  

doporučeno ano ano 
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V případě zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pokud se jedná 
o dočasná pracoviště zřízená pro účely poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním 
COVID-19, se požadavky podle této části nepoužijí. 
 
Vysvětlivka k tabulce č. 2:  
 

a) Uzavřený systém: Systém, který fyzicky odděluje proces od okolního prostředí 
(například inkubátory, nádrže). 

________________ 
29) Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 
sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
CELEX 32019L1833 
CELEX 32000L0054 
 
10. V Příloze č. 10 v tabulce č. 2 v řádku „Práce s alergeny, chemickými karcinogeny 

a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými 
činiteli, pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví10)“ ve sloupci „Uložení   pracovního   oděvu“ se slova „(hygienická smyčka)“ 
zrušují. 
 
 
 

Čl. II 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2020. 

 

Předseda vlády: 

 

Ministr zdravotnictví: 
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VII. 
 

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA – neadaptováno 361 ST 54 FINAL.docx      str. 1 z 25   

925Celex: 32000L0054 Lhůta pro implementaci 8. 10. 2000 Úřední věstník                     L 262 2000 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová, 13. 8. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 

s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
Schválil    (jméno+datum): MUDr. Jan Marounek, MBA, ředitel 

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

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

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

článek 1 1.Účelem této směrnice je ochrana zaměstnanců před riziky pro jejich 
zdraví a bezpečnost, které vznikají nebo by mohly vzniknout z expozice 
biologickým činitelům při práci, a prevence těchto rizik. 
Tato směrnice stanoví konkrétní minimální požadavky v této oblasti. 
2. Směrnice 89/391/EHS se vztahuje v plném rozsahu na celou oblast 
uvedenou v odstavci 1, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní 
ustanovení této směrnice. 
3.Tato směrnice se uplatňuje, aniž jsou dotčeny směrnice Rady 
90/219/EHS a směrnice Rady 90/220/EHS. 

361/2007 
93/2012 

§ 1 odst. 1 
písm. g) 

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a 
upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 
g) bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů 
při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, 
směsmi, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické 
zátěži, 

PT  

  361/2007 § 1 odst. 1 
písm. j) 

j) rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné 
expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým 
pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži, 

  

článek 2 Pro účely této směrnice se rozumí: 
a)„biologickými činiteli“ mikroorganismy, včetně těch, které byly 
geneticky upravovány, buněčné kultury a lidští endoparazité, kteří 
mohou vyvolat jakoukoli infekci, alergii nebo otravu; 
b)“mikroorganismem“mikrobiologická jednotka, buněčná či nebuněčná, 
schopná množení nebo přenosu genetického materiálu; 
c)„buněčnou kulturou“ in-vitro růst buněk odvozených od 
mnohobuněčných organismů.  

361/2007 § 36 odst. 1 (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. 
 

PT  

článek 2 
odst.1 

„Biologické činitele“ se třídí do čtyř rizikových skupin podle úrovně 
rizika infekce: 
1.biologickým činitelem skupiny 1 se rozumí takový, u něhož není 
pravděpodobné, že by mohl způsobit onemocnění člověka; 

361/2007 § 36 odst. 2 
písm. a) 

(2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické 
činitele 
a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit 
onemocnění člověka, 

PT  

článek 2 
odst.2 

2. biologickým činitelem skupiny 2 se rozumí takový, který může 
způsobit onemocnění člověka a mohl by představovat nebezpečí pro 
zaměstnance; jeho rozšíření mezi obyvatelstvem není pravděpodobné; 
zpravidla je možná účinná profylaxe nebo léčba 

361/2007 § 36 odst. 2 
písm. b) 

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

PT  

článek 2 
odst.3 

3.biologickým činitelem skupiny 3 se rozumí takový, který může způsobit 
závažné onemocnění člověka a představuje závažné nebezpečí pro 
zaměstnance; může představovat riziko rozšíření mezi obyvatelstvem, ale 
zpravidla je možná účinná profylaxe nebo léčba; 

361/2007 § 36 odst. 2 
písm. c) 

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

PT  

článek 2 
odst.4 

4.biologickým činitelem skupiny 4 se rozumí takový, který způsobuje 
závažné onemocnění člověka a představuje závažné nebezpečí pro 
zaměstnance; může představovat vysoké riziko rozšíření mezi 
obyvatelstvem; zpravidla není možná účinná profylaxe nebo léčba. 

361/2007 § 36 odst. 
odst. 2 
písm. d) 

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

PT  
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Poznámka 
 

článek 3 odst.1 1.Tato směrnice se vztahuje na činnosti, při nichž zaměstnanci jsou nebo 
mohou být vystaveni působení biologických činitelů při výkonu svého 
povolání. 
 

361/2007 
93/2012 

§ 1 odst. 1 
písm. g) 

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a 
upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 
g) bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů 
při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, 
směsmi, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické 
zátěži, 

PT  

článek 3 odst.2 V případě jakékoli činnosti, která může zahrnovat riziko expozice 
biologickým činitelům, musí být určena povaha, stupeň a trvání expozice 
zaměstnanců, aby bylo možné vyhodnotit všechna rizika pro zdraví a 
bezpečnost zaměstnanců a stanovit opatření, která je třeba přijmout. 

361/2007 § 37 odst. 1 (1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba expozice 
biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá rizika pro 
zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k ochraně jeho 
zdraví. 

PT  

článek 3 odst.2 V případě, že činnosti zahrnují expozici biologických činitelů z několika 
skupin, musí být hodnoceno riziko na základě nebezpečí, které 
představují všechny přítomné nebezpečné biologické činitele. 

361/2007 § 37 odst. 2 (2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám 
biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, 
které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru 
rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 

PT  

článek 3 odst.2 Toto hodnocení musí být opakováno pravidelně a vždy při změně 
podmínek, jež může ovlivnit změnu expozici zaměstnanců biologickým 
činitelům. 

361/2007 § 37 odst. 3 (3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému 
činiteli. 

PT  

článek 3 odst.2 Zaměstnavatel musí poskytnout odpovědným orgánům na jejich žádost 
informace použité k vypracování tohoto hodnocení. 

258/2000 
64/2014 
267/2015 

§ 88 odst. 3 (3) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při výkonu 
státního zdravotního dozoru a při plnění dalších úkolů podle tohoto 
zákona a zvláštních právních předpisů dále oprávněni 
a) provádět měření a odebírat materiál a vzorky potřebné pro plnění 
úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví; o provedeném odběru vzorků a 
měření pořizují protokol, 
b) pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech, 
 c) nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich 
výpisy a požadovat písemná nebo ústní vysvětlení, 
d) v rozsahu nezbytném pro výkon zákonem stanovených oprávnění 
nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené poskytovateli zdravotních 
služeb včetně zdravotnické dokumentace zaměstnanců vedené zařízením 
vykonávajícím pracovnělékařské služby a činit si z ní výpisy. 

PT  

článek 3 odst.3 3.Hodnocení uvedené v odstavci 2 se provede na základě všech 
dostupných informací, včetně 
a)klasifikace biologických činitelů, které představují nebo by mohly 
představovat nebezpečí pro lidské zdraví, uvedené v článku 18; 
b)doporučení příslušných úřadů, která uvádějí, že by určitý biologický 
činitel měl být sledován za účelem ochrany zdraví zaměstnanců, kteří při 
výkonu své práce jsou nebo mohou být vystaveni jeho působení;  
c)informací o onemocněních, jimiž se zaměstnanci mohou v souvislosti 
s výkonem své práce nakazit;  
d)možných účinků vyvolávajících alergie nebo otravy v souvislosti 
s výkonem práce zaměstnancem; 

361/2007 § 37 odst. 4 (4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně 
údajů o 
a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu 
uvedeného v příloze č. k tomuto nařízení, části A, 
b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 3 
nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen, 
c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se 
mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým 
činitelem, 
d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel 
skupin 2, 3 nebo 4. 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBV2EFRB4)



VII. 
 

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA – neadaptováno 361 ST 54 FINAL.docx      str. 3 z 25   

925Celex: 32000L0054 Lhůta pro implementaci 8. 10. 2000 Úřední věstník                     L 262 2000 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová, 13. 8. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 

s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
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 * 
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e)poznatků o nemoci, kterou zaměstnanec trpí a která má přímou 
spojitost s jeho prací 

článek 4 1.Pokud z výsledků hodnocení uvedeného v článku 3 vyplývá, že se 
expozice nebo možná expozice týká biologického činitele skupiny 1, bez 
poznatelného rizika pro zdraví zaměstnanců, články 5 až 17 a článek 19 
se nepoužijí. 
Je však třeba dodržovat bod 1 přílohy VI. 
2.Pokud z výsledků hodnocení uvedeného v článku 3 vyplývá, že 
činnost nezahrnuje vědomý záměr pracovat s biologickým činitelem 
nebo jej používat, ale může mít za následek vystavení zaměstnance 
působení biologického činitele, například v průběhu činností, jejichž 
směrný seznam je v příloze I, použijí se články 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 
14, ledaže z výsledků hodnocení uvedeného v článku 3 vyplývá, že to 
není potřebné. 

361/2007 
93/2012 

§ 38 odst. 1 (1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace 
biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních ochranných 
pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště, 
b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, 
c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, 
d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu 
určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před 
každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních 
ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším 
použitím, 
e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a 
zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, 
f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které 
mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, 
vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky 
ukládají odděleně od civilního oděvu, 
g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při 
mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při 
práci s biologickým činitelem skupiny 4, 
h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není 
imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci 
vystaven, 
i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci 
s biologickým činitelem. 

PT  

  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) 
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Poznámka 
 

článek 5 Pokud to dovoluje povaha činnosti, musí se zaměstnavatel vyhnout 
používání škodlivého biologického činitele tím, že jej nahradí 
biologickým činitelem, který v podmínkách, v nichž je používán, a podle 
současného stavu znalostí není nebezpečný nebo je méně nebezpečný pro 
zdraví zaměstnanců.  

361/2007 § 38 odst. 2 (2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického 
činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, 
který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je 
používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance. 

PT  

článek 6 1.Pokud výsledky hodnocení uvedeného v článku 3 odhalí riziko pro 
zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců, musí být expozici zaměstnanců 
zamezeno. 
2.Pokud to není technicky proveditelné, s přihlédnutím k činnosti a 
hodnocení rizika uvedeného v článku 3, musí být riziko expozice 
sníženo na úroveň potřebnou k ochraně zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců, zejména uplatněním následujících opatření, s ohledem na 
výsledky hodnocení uvedeného v článku 3: 
a)udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných 
zaměstnanců na nejnižší možné úrovni; 
b)návrh pracovních postupů a opatření technické kontroly k zamezení 
nebo minimalizování úniku biologických činitelů na pracovišti;  
c)opatření kolektivní ochrany nebo, pokud není možné zabránit expozici 
jinými prostředky, osobní ochranné prostředky;  
d)hygienická opatření, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého 
přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště; 
e)použití značení pro biologické riziko, které je zobrazeno v příloze II, a 
dalších odpovídajících výstražných značek; 
f)vypracování plánů pro případ nehod zahrnujících biologické činitele;  
g)provádění zkoušek, pokud je to nezbytné a technicky možné, na 
přítomnost biologických činitelů používaných při práci mimo primární 
jim vymezený prostor;  
h)prostředky pro bezpečné shromažďování, ukládání a odstraňování 
odpadu zaměstnance, případně po odpovídajícím zpracování, včetně 
používání bezpečných a rozpoznatelných nádob;  
i)opatření nezbytná pro bezpečnou manipulaci s biologickými činiteli a 
jejich přepravu v rámci pracoviště. 

361/2007 § 38 odst. 4 (4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 
uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných 
zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, 
b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která 
směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do 
pracovního prostředí, 
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným 
způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli, 
d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo 
snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z 
pracoviště, 
e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté, značkou pro biologické 
riziko, 
f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného 
při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky 
možné, 
g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci 
odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně 
upraveného kontejneru, 
h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a 
jeho přepravu v rámci pracoviště 

PT  

článek 7 
odst.1 
písm. a) a b) 

Pokud výsledky hodnocení uvedeného v článku 3 odhalí riziko pro 
zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců, poskytne zaměstnavatel 
příslušnému orgánu na jeho žádost vhodné informace o 
a)výsledcích hodnocení, 
b)činnostech, při nichž zaměstnanci byli nebo mohli být vystaveni 
působení biologických činitelů,  

432/2003 § 6 odst. 1 
písm. e)  

Hlášení o zacházení s biologickými činiteli, které podává zaměstnavatel,   
na  jehož   pracovištích  budou   nově  používány biologické činitele 
skupin 2 až 4, musí obsahovat: 
 
e) popis činností, při nichž jsou  nebo mohou být osoby exponovány 
biologickým činitelům  skupin 2 až  4, a hodnocení  míry rizika 
spojeného s jejich vykonáváním, 

PT  

článek 7 odst.1 
písm. c) 

c)počtu exponovaných zaměstnanců, 
 

258/2000 
274/2003 
392/2005 

§ 37 odst. 3 (3)  Zaměstnavatel v  návrhu na  zařazení práce  do kategorie uvede 
a) označení práce,  
b) název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána, 

PT  
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267/2015 
205/2020 

c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou 
práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v 
charakteristické směně včetně doby trvání této expozice, 
d) délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn, 
e) návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 
f) počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen, 
g) opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou 
práci, a připojí k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů 
pracovních podmínek podle § 38 odst. 1 nebo protokol o odborném 
hodnocení podle § 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno. 

článek 7 
odst. 1 
písm. d) 

d) jménu a způsobilosti osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci,  

432/2003  § 6  
odst. 1 
písm. b) 

Hlášení o zacházení s biologickými činiteli, které podává zaměstnavatel,   
na  jehož   pracovištích  budou   nově  používány 
biologické činitele skupin 2 až 4, musí obsahovat: 
b) jméno   a   kvalifikaci   osoby   odpovědné   za  plnění  úkolů 
zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

PT  

článek 7 
odst. 1 
písm. e) 

e)přijatých preventivních a ochranných opatřeních, včetně pracovních 
postupů a metod,  

432/2003  § 6 odst. 2 
písm. j)  

Popis ochranných opatření podle  odstavce 1 písm. g) musí 
obsahovat údaje o: 
j) výsledcích projednaných opatření k  předcházení a omezení rizik s 
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

PT  

článek 7 
odst. 1 
písm. f) 

f)nouzovém plánu na ochranu zaměstnanců před expozicí biologickým 
činitelům skupiny 3 a 4 při jejich úniku z vymezeného prostoru.  

432/2003  § 6 odst. 1 
písm. f) 

Hlášení o zacházení s biologickými činiteli, které podává zaměstnavatel,   
na  jehož   pracovištích  budou   nově  používány biologické činitele 
skupin 2 až 4, musí obsahovat: 
f) havarijní plán,  obsahující opatření k  ochraně pracovníků před 
expozicí  biologickým  činitelům  skupin  3  a  4,  která  může vzniknout 
v důsledku selhání ochranných opatření, 

PT  

článek 7 
odst.2 

Zaměstnavatel je povinen neprodleně informovat příslušný orgán o 
jakékoli nehodě nebo mimořádné události, které by mohly mít za 
následek únik biologického činitele a které by mohly vyvolat u člověka 
závažnou infekci nebo onemocnění. 

258/2000 
274/2003  

§ 40  
písm. d) 

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové 
práce, je dále povinen 
d) oznámit  příslušnému  orgánu  ochrany  veřejného zdraví všechny 
skutečnosti,  které  by  mohly  mít  vliv  na  zvýšení expozice 
zaměstnance faktorům pracovních podmínek. 

PT  

článek 7 
odst.3 

Seznam uvedený v článku 11 a zdravotní dokumentace uvedená v článku 
14 musí být při ukončení činnosti podniku předloženy příslušnému 
orgánu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi. 

258/2000 
274/2003  

§ 40  
písm. a)  
bod 4 

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové 
práce, je dále povinen 
a) u každého  zaměstnance ode  dne přidělení  rizikové práce  vést 
evidenci 
4. údajů  o výsledcích  sledování zátěže  organismu zaměstnanců 
faktory pracovních podmínek  a naměřených hodnotách intenzit a 
koncentrací  faktorů pracovních  podmínek a  druhu a  typu biologického 
činitele,  s výjimkou údajů  o zdravotním stavu zaměstnanců, 

PT  

  258/2000  § 40  
písm. b) 
bod 4 
 

b) ukládat evidenci  podle písmene a)  po dobu 10  let od ukončení 
expozice, a jde-li o práce 
4. s biologickými   činiteli,  které   mohou  vyvolat  latentní onemocnění, 
onemocnění,  která mají velmi  dlouhou inkubační dobu nebo způsobují 
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onemocnění, která se opakovaně projevují remisemi či mohou mít 
závažné následky, po dobu 40 let od ukončení expozice, 

  258/2000 
274/2003 

§ 40 
písm.c) a 
d) 

c) evidenci o pracích podle písmene b) bodů 1 až 4 předat při svém 
zániku bez  právního nástupce, neuplynula-li  dosud lhůta podle písmene 
b), příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, 
d) oznámit  příslušnému  orgánu  ochrany  veřejného zdraví všechny 
skutečnosti,  které  by  mohly  mít  vliv  na  zvýšení expozice 
zaměstnance faktorům pracovních podmínek. 

  

článek 8 
odst.1 
písm, a) 

1.Zaměstnavatelé jsou povinni v případě všech činností, u nichž je riziko 
pro zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců v důsledku práce 
s biologickými činiteli, přijmout vhodná opatření, aby zajistili, že 
a)zaměstnanci nejedí nebo nepijí v pracovních prostorech, kde je riziko 
zamoření biologickými činiteli;  

361/2007 § 38 odst. 
1 
písm. a) 

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace 
biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních ochranných 
pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště, 

PT  

článek 8 
odst.1 
písm. b) 

b)zaměstnanci jsou vybaveni vhodným ochranným oděvem nebo jiným 
vhodným zvláštním oděvem;  

361/2007 § 38 odst. 
1 
písm. c) 

c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, PT  

článek 8 
odst.1 
písm. c) 

c)pro zaměstnance jsou zařízeny odpovídající a vhodné umývárny a 
hygienická zařízení, kde mohou být i oční kapky nebo kožní antiseptické 
prostředky 

361/2007 § 38 odst. 
1 
písm. b) 

b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, PT  

článek 8 
odst.1 
písm. d) 

d)všechny nezbytné ochranné prostředky jsou řádně uloženy na určeném 
místě, kontrolovány a čištěny, pokud možno před každým použitím a 
v každém případě po použití, v případě poškození opraveny anebo 
vyměněny před dalším použitím; 
 

361/2007 § 38 odst. 
1 
písm. d) 

d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu 
určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před každým 
použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních ochranných 
pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším použitím, 

PT  

článek 8 
odst.1 
písm. e) 

e)jsou vypracovány postupy pro odebírání a zpracování vzorků lidského 
nebo živočišného původu a manipulaci s nimi.  

361/2007 § 38 odst. 
1 
písm. e) 

e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování 
vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, 

PT  

článek 8 
odst.2 

Pracovní oděvy a ochranné prostředky, včetně ochranných oděvů 
uvedených v odstavci 1, které mohou být zamořeny biologickými 
činiteli, musí být odstraněny před tím, než zaměstnanec opustí pracovní 
prostor, a dříve, než se přikročí k opatřením uvedeným v druhém 
pododstavci, musí být uloženy odděleně od ostatního oblečení. 
Zaměstnavatel musí zajistit, aby tyto oděvy a ochranné prostředky byly 
dezinfikovány a vyčištěny a, je-li to nezbytné, zničeny. 

361/2007 § 38 odst. 
1 
písm. f) 

f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které mohou 
být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, 
vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky 
ukládají odděleně od civilního oděvu, 

PT  

článek 8 
odst.3 

Náklady na opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 nesmějí nést zaměstnanci. 262/2006 
365/2011 

§ 101 odst. 
6 

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny 
přímo ani nepřímo na zaměstnance. 

PT  

článek 9 
odst.1 

Zaměstnavatel přijme vhodná opatření k zajištění, aby zaměstnanci nebo 
jejich zástupci v podniku nebo závodě získali dostatečné a vhodné 
školení na základě všech dostupných informací, zejména formou 
informací a pokynů, týkajících se 
 

262/2006 § 103 
odst.2, 
věta první 

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a 
ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, 
které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž 
může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

PT  
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a)možných rizik pro zdraví, 
b)předběžných opatření k zabránění expozici, 
c)hygienických požadavků, 
d)nošení a používání ochranných prostředků a oděvů 
e)opatření, která mají zaměstnanci učinit v případě nehod a 
k předcházení nehodám.  

vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 
Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance 
do práce, a dále 
a) při změně 
1. pracovního zařazení, 
2. druhu práce, 
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních 
prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci. 

článek 9 
odst.2 

Školení musí být 
 
a)prováděno před zahájením práce, jejíž součástí je kontakt 
s biologickými činiteli,  
b)upravováno s přihlédnutím k novým nebo změněným rizikům,  
c)v případě potřeby pravidelně opakováno.  

262/2006 
365/2011 

§ 103 odst. 
2 
věta druhá 

Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu 
zaměstnance do práce, a dále 
a) při změně 
1. pracovního zařazení, 
2. druhu práce, 
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních 
prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,  
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci. 

PT  

článek 10 
odst.1 

Zaměstnavatelé zajistí, aby na pracovištích byly písemné pokyny, a 
popřípadě vyvěšená upozornění zahrnující alespoň postup v případě 
a)závažné nehody nebo mimořádné události při manipulaci 
s biologickými činiteli,  
b)manipulace s biologickým činitelem skupiny 4. 

361/2007 § 38 odst. 
1 
písm. g) 

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při 
mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při 
práci s biologickým činitelem skupiny 4, 

PT  

článek 10 
odst.2 

Zaměstnanci neprodleně nahlásí jakoukoli nehodu nebo mimořádnou 
událost při manipulaci s biologickými činiteli nadřízenému nebo osobě 
odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

262/2006 § 106 odst. 
4 
písm. f) 

Zaměstnanec je povinen 
f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a 
závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným 
způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, 
zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky 
organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a 
ochranných systémů určených k jejich zamezení 

PT  

článek 10 
odst.3 

Zaměstnavatel neprodleně uvědomí zaměstnance nebo zástupce 
zaměstnanců o jakékoli nehodě či mimořádné události, která může mít 
za následek únik biologického činitele a která by mohla způsobit 
člověku závažnou infekci nebo onemocnění. 
Dojde-li k závažné nehodě nebo mimořádné události, informuje dále 
zaměstnavatel co nejrychleji zaměstnance nebo jejich zástupce 
v podniku nebo závodě o její příčině a o opatřeních, která byla nebo mají 
být přijata k nápravě. 

309/2006 § 7 odst. 2 
první tři 
věty 

(2) Při práci s vědomým záměrem vykonávat činnosti spojené s 
vystavením (dále jen "expozice") biologickým činitelům skupin druhé až 
čtvrté uvedeným ve zvláštním právním předpisu nebo překročí-li 
výsledky měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší přípustné 
hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu. Nelze-li 
výskyt biologických činitelů odstranit nebo hodnoty rizikových faktorů 
snížit pod stanovené nejvyšší přípustné hodnoty a odstranit tak riziko pro 
zaměstnance, je zaměstnavatel povinen postupovat podle § 104 zákoníku 
práce. Současně je povinen neprodleně informovat zaměstnance. 

PT  

  432/2003  § 6 odst. 1 
písm. f) 

Hlášení o zacházení s biologickými činiteli, které podává zaměstnavatel,   
na  jehož   pracovištích  budou   nově  používány biologické činitele 
skupin 2 až 4, musí obsahovat: 
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s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
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 
 

f) havarijní plán,  obsahující opatření k  ochraně pracovníků před 
expozicí  biologickým  činitelům  skupin  3  a  4,  která  může vzniknout 
v důsledku selhání ochranných opatření, 

článek 10 
odst.4 

Každý zaměstnanec má přístup k informacím ze seznamu uvedeného 
v článku 11, které se jej osobně týkají. 

262/2006 § 103 odst. 
1 písm. i) 

Zaměstnavatel je povinen 
i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v 
souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

PT  

článek 10 
odst.5 

Zaměstnanci nebo zástupci zaměstnanců v podniku nebo závodě mají 
přístup k neosobním informacím obecné povahy. 

262/2006 § 108 odst. 
6 písm. a) 

(6) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim 
řádný výkon je-jich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklady o 
a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k 
omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

PT  

článek 10 
odst.6 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům nebo jejich zástupcům na jejich 
žádost informace stanovené čl. 7 odst. 1. 

262/2006 
362/2007 
185/2011 

§ 108 odst. 
2 

(2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům 
umožnit 
a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
anebo jim poskytnout informace o takovém jednání, 
b) vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na 
odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit, 
c) projednat 
1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich 
působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do 
kategorií podle zvláštního právního předpisu,3. organizaci školení o 
právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 
4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

PT  

článek 11 odst.1 Zaměstnavatel vede seznam zaměstnanců vystavených působení 
biologických činitelů skupiny 3 a skupiny 4 s vyznačením typu 
vykonávané práce a v rámci možností s uvedením biologických činitelů, 
kterým byli vystaveni, a popřípadě i se záznamy o expozici, nehodách a 
mimořádných událostech. 

258/2000 
274/2003  

§ 40 písm. 
a)  
bod 4 

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je 
dále povinen 
a) u každého  zaměstnance ode  dne přidělení  rizikové práce  vést 
evidenci 
4. údajů  o výsledcích  sledování zátěže  organismu zaměstnanců faktory 
pracovních podmínek  a naměřených hodnotách intenzit a koncentrací  
faktorů pracovních  podmínek a  druhu a  typu biologického činitele,  s 
výjimkou údajů  o zdravotním stavu zaměstnanců,   

PT  

  258/2000  § 40 písm. 
b) bod 4 

b) ukládat evidenci  podle písmene a)  po dobu 10  let od ukončení 
expozice, a jde-li o práce 
4. s biologickými   činiteli,  které   mohou  vyvolat  latentní onemocnění, 
onemocnění,  která mají velmi  dlouhou inkubační dobu nebo způsobují 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBV2EFRB4)



VII. 
 

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA – neadaptováno 361 ST 54 FINAL.docx      str. 9 z 25   

925Celex: 32000L0054 Lhůta pro implementaci 8. 10. 2000 Úřední věstník                     L 262 2000 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová, 13. 8. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
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odboru ochrany veřejného zdraví 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

onemocnění, která se opakovaně projevují remisemi či mohou mít 
závažné následky, po dobu 40 let od ukončení expozice 

  258/2000 
274/2003 

§ 40 písm. 
c) a d) 

c) evidenci o pracích podle písmene b) bodů 1 až 4 předat při svém 
zániku bez  právního nástupce, neuplynula-li  dosud lhůta podle písmene 
b), příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, 
d) oznámit  příslušnému  orgánu  ochrany  veřejného zdraví všechny 
skutečnosti,  které  by  mohly  mít  vliv  na  zvýšení expozice 
zaměstnance faktorům pracovních podmínek. 

  

článek 11 odst.2 Seznam podle odstavce 1 musí být uchováván minimálně po dobu deseti 
let od ukončení expozice v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
nebo zvyklostmi. 
Seznam je uchováván po delší dobu, nejdéle po čtyřicet let po poslední 
známé expozici, v případě expozic schopných způsobit infekce 
a)biologickými činiteli, o kterých je známo, že mohou vyvolat trvalé 
nebo latentní infekce, 
 b)které z hlediska současného poznání nemohou být diagnostikovány, 
dokud se nemoc po mnoha letech neprojeví 
c)které před tím než se onemocnění projeví mají zvláště dlouhou 
inkubační dobu,  
d)které způsobují onemocnění, která čas od času opětovně propukají 
navzdory léčení, 
e)které mohou mít závažné dlouhodobé následky 

258/2000  § 40 písm. 
b) bod 4 

ukládat evidenci  podle písmene a)  po dobu 10  let od ukončení 
expozice, a jde-li o práce 
4. s biologickými   činiteli,  které   mohou  vyvolat  latentní onemocnění, 
onemocnění,  která mají velmi  dlouhou inkubační dobu nebo způsobují 
onemocnění, která se opakovaně projevují remisemi či mohou mít 
závažné následky, po dobu 40 let od ukončení expozice, 
 

PT  

  258/2000 
274/2003 

§ 40 písm. 
c) a d) 

c) evidenci o pracích podle písmene b) bodů 1 až 4 předat při svém 
zániku bez  právního nástupce, neuplynula-li  dosud lhůta podle písmene 
b), příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, 
d) oznámit  příslušnému  orgánu  ochrany  veřejného zdraví všechny 
skutečnosti,  které  by  mohly  mít  vliv  na  zvýšení expozice 
zaměstnance faktorům pracovních podmínek. 

  

článek 11 odst.3 K seznamu uvedenému v odstavci 1 mají přístup lékař uvedený v článku 
14 nebo orgán příslušný pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci a 
jakákoli jiná osoba odpovědná za ochranu zdraví a bezpečnost při práci. 

258/2000 
64/2014 
267/2015 

§ 88 odst. 
3 

(3) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při výkonu 
státního zdravotního dozoru a při plnění dalších úkolů podle tohoto 
zákona a zvláštních právních předpisů dále oprávněni 
a) provádět měření a odebírat materiál a vzorky potřebné pro plnění 
úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví; o provedeném odběru vzorků a 
měření pořizují protokol, 
 b) pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech, 
 c) nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich 
výpisy a požadovat písemná nebo ústní vysvětlení, 
 d) v rozsahu nezbytném pro výkon zákonem stanovených oprávnění 
nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené poskytovateli zdravotních 
služeb včetně zdravotnické dokumentace zaměstnanců vedené zařízením 
vykonávajícím pracovnělékařské služby a činit si z ní výpisy. 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

článek 12 v souladu s článkem 11 směrnice 89/391/EHS projednávají 
zaměstnavatelé se zaměstnanci nebo jejich zástupci záležitosti, na které 
se vztahuje tato směrnice včetně příloh I až IX, a umožňují jejich účast. 
 

262/2006 
362/2007 
185/2011 

§ 108 odst. 
2 

(2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům 
umožnit 
a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
anebo jim poskytnout informace o takovém jednání, 
b) vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na 
odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit, 
c) projednat 
1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich 
působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do 
kategorií podle zvláštního právního předpisu, 
3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

PT  

článek 13 odst.1-
3 

1.Příslušnému orgánu se musí předem oznámit, jsou-li poprvé používány 
a)biologické činitele skupiny 2, 
b)biologické činitele skupiny 3, 
c)biologické činitele skupiny 4. 
Oznámení musí být provedeno nejméně 30 dní před zahájením prací. 
S výhradou odstavce 2 se rovněž předem oznámí, je-li poprvé používán 
další biologický činitel skupiny 4 a jakýkoli další biologický činitel 
skupiny 3, pokud zaměstnavatel sám provádí prozatímní klasifikaci 
tohoto biologického činitele. 
2.Laboratoře zajišťující diagnostickou službu pro biologické činitele 
skupiny 4 musí provést pouze počáteční oznámení o svém záměru. 
3.Nové oznámení musí být provedeno, kdykoli dojde k podstatným 
změnám v procesech nebo postupech významných z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které způsobí, že původní 
oznámení neodpovídá skutečnosti. 

258/2000 
274/2003 
392/2005 
205/2020 

§ 41 odst. 1 (1) Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví, že budou poprvé používány biologické činitele skupin 
2 až 4, upravené zvláštním právním předpisem, a změny ve výkonu takové 
práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 
exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 
dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně ohlášených 
údajů nebo změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít 
za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z 
materiálů, které azbest obsahují; náležitosti hlášení stanoví prováděcí 
právní předpis. Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu podle vět první 
a druhé zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu33d). Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upraví 
prováděcí právní předpis. 

PT  

článek 13 odst.4 Oznámení uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 musí obsahovat 
a)název a sídlo podniku nebo závodu, 
b)jméno a způsobilost osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovišti, 
c)výsledky hodnocení uvedeného v článku 3, 
d)druh biologického činitele, 
e)plánovaná ochranná a preventivní opatření. 
 

432/2003 
107/2013  

§ 6 odst. 1 
písm. a) 

(1) Hlášení o zacházení s biologickými činiteli, které podává 
zaměstnavatel, na jehož pracovištích budou nově používány biologické 
činitele skupin 2 až 4, musí obsahovat: 
a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u 
podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu 
a místo podnikání, 
 

PT  

  432/2003 § 6 odst. 1 
písm. b), d) 
, e), g) 

b) jméno a kvalifikaci osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele 
v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
d) druhy biologických činitelů, 
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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 
 

e) popis činností, při nichž jsou nebo mohou být osoby exponovány 
biologickým činitelům skupin 2 až 4, a hodnocení míry rizika spojeného 
s jejich vykonáváním, 
g) popis uskutečněných a plánovaných ochranných opatření, 
 

článek 14 odst.1 
odst.2 

1.Členské státy přijmou v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
nebo zvyklostmi opatření pro zajištění odpovídajícího lékařského 
dohledu nad zaměstnanci, u nichž výsledky hodnocení uvedeného 
v článku 3 odhalí riziko pro zdraví nebo bezpečnost. 
2.Opatření uvedená v odstavci 1 musí umožňovat, je-li to vhodné, 
provedení odpovídající lékařské prohlídky každého zaměstnance 
a)před expozicí, 
b)a dále v pravidelných intervalech. 
Tato opatření musí umožňovat přímé uplatňování individuálních 
lékařských opatření a pracovně lékařských opatření. 

262/2006  § 103 odst. 
1 písm. a) 

(1) Zaměstnavatel je povinen 
a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, 
jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní 
způsobilosti, 

PT  

  262/2006 
362/2007 
375/2011 
205/2015 

§ 103 odst. 
1   
písm. d) 

d) sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských 
služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům 
očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s 
výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit 
se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví, 
 

  

článek 14 odst.3 
pododst.1 

Hodnocení uvedené v článku 3 by mělo určit zaměstnance, pro které jsou 
nezbytná zvláštní ochranná opatření. 

361/2007 § 38 odst. 
4 první dvě 
věty 

Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. 

PT  

článek 14 odst.3 
pododst.2 

V případě potřeby by měly být k dispozici účinné očkovací látky pro 
zaměstnance, kteří dosud nejsou imunní vůči biologickým činitelům, 
jimž jsou nebo mohou být vystaveni. 
Pokud zaměstnavatel dává k dispozici očkovací látku, měl by vzít 
v úvahu doporučená pravidla vymezená 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  

  537/2006 
355/2017 

§ 9 odst. 1 (1) Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích 
uvedených v § 16 odst. 1, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování 
fyzických osob, o něž mají pečovat, při manipulaci se specifickým 
odpadem ze zdravotnických zařízení a u osob činných v nízkoprahových 
programech pro uživatele drog. Dále se provede u studujících lékařských 
fakult a zdravotnických škol, u studentů připravovaných na jiných 
vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve 
zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u 
studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách 
připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při 
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vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení, u 
fyzických osob poskytujících terénní nebo ambulantní sociální služby a u 
nově přijímaných příslušníků vězeňské a justiční stráže a dále u osob 
zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob 
v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních 
sociálních služeb s nebezpečným odpadem, a ve zdravotnických 
zařízeních. 

  537/2006 
355/2017 
 

§ 11 Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích 
uvedených v § 16 odst. 2. 

  

  537/2006 
299/2010 
355/2017 

§ 16 
(1) Pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B jsou 
pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, 
lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní 
pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-
resuscitační, jednotky intenzívní péče, laboratoře pracující s lidským 
biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště 
stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, 
psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy 
pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se 
zvláštním režimem a azylové domy. 

(2) Pracoviště s vyšším rizikem vzniku vztekliny jsou laboratoře, kde se 
pracuje s virulentními kmeny vztekliny. 

  

článek 14 odst.3 
pododst.3 

Je-li zjištěno, že zaměstnanec trpí infekcí nebo onemocněním, které by 
mohlo být důsledkem expozice, navrhne lékař či orgán příslušný pro 
lékařský dohled nad zaměstnanci tento lékařský dohled i pro ostatní 
zaměstnance, kteří byli vystaveni podobné expozici. 
V tom případě se provede nové hodnocení rizika expozice v souladu 
s článkem 3. 

258/2000 
267/2015 
205/2020 

§ 84 odst. 
1 písm. w) 

Při výkonu  státního zdravotního  dozoru orgány  ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
w) k předcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací 
mohou zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo 
poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy 84) nařídit mimořádné 
lékařské preventivní prohlídky a jejich náplň a upravit rozsah a termíny 
sledování rizikových faktorů; mimořádné lékařské preventivní prohlídky 
pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví příslušný 
orgán ochrany veřejného zdraví za podmínek upravených zvláštním 
právním předpisem33a), 

PT  

článek 14 odst.4 Pokud je zajištěn lékařský dohled, je třeba uchovávat osobní zdravotní 
dokumentaci po dobu nejméně deseti let po skončení expozice v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. 
Ve zvláštních případech uvedených v čl. 11 odst. 2 druhém pododstavci 
je třeba uchovávat osobní zdravotní dokumentaci po delší dobu, nejdéle 
po čtyřicet let po poslední známé expozici. 

258/2000 
274/2003  

§ 40 odst. 
a) bod 3 

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je 
dále povinen 
a) u každého  zaměstnance ode  dne přidělení  rizikové práce  vést 
evidenci 
3. o datech  a  druzích  provedených  lékařských  preventivních 
prohlídek  a   jejich  závěrech,  o   zvláštních  očkováních souvisejících s  
činností na pracovišti  zaměstnavatele nebo o imunitě (odolnosti) k 
nákaze, 

PT  
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  258/2000  § 40 
odst.b) bod 
4 

b) ukládat evidenci  podle písmene a)  po dobu 10  let od ukončení 
expozice, a jde-li o práce 
4. s biologickými   činiteli,  které   mohou  vyvolat  latentní onemocnění, 
onemocnění,  která mají velmi  dlouhou inkubační dobu nebo způsobují 
onemocnění, která se opakovaně projevují remisemi či mohou mít 
závažné následky, po dobu 40 let od ukončení expozice, 

  

  258/2000 
274/2003   

§ 40 odst. 
c) 

c) evidenci o pracích podle písmene b) bodů 1 až 4 předat při svém zániku 
bez  právního nástupce, neuplynula-li  dosud lhůta podle písmene b), 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, 

  

článek 14 odst.5 Lékař nebo orgán příslušný pro lékařský dohled navrhují pro každého 
zaměstnance ochranná nebo preventivní opatření. 

258/2000 
274/2003 
267/2015 

§ 84 odst. 
1 písm. s) 

Při výkonu  státního zdravotního  dozoru orgány  ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
s) mohou nařídit  k ochraně zdraví zaměstnance  nebo osoby uvedené 
v § 43   provedení   opatření   k   omezení   rizik  plynoucích z 
fyzikálních, mikroklimatických,  chemických nebo biologických faktorů 
pracovních  podmínek, fyzické nebo duševní  zátěže a ze souvisejících 
pracovních podmínek; mohou nařídit změnu opatření přijatých  
zaměstnavatelem    podle    zvláštního právního předpisu k ochraně 
zdraví při práci, 

PT  

článek 14 odst.6 Zaměstnancům musí být poskytovány informace a rady týkající se 
lékařského dohledu, kterému se mohou podrobit po skončení expozice. 

262/2006 
362/2007 
375/2011 
205/2015 

§ 103 odst. 
1 písm. d) 

d) sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských 
služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům 
očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s 
výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit 
se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví, 

PT  

článek 14 odst.7 V souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi 
a)mají zaměstnanci přístup k výsledkům lékařského dohledu, které se 
jich týkají, a 
b)dotyční zaměstnanci nebo zaměstnavatel mohou požádat o 
přezkoumání výsledků lékařského dohledu. 

372/2011 § 31 odst. 
1 písm. a) (1) Poskytovatel je povinen 

a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném 
rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém 
individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen 
„informace o zdravotním stavu“), 

PT  

  373/2011 
202/2017 

§ 46 odst. 
1 

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského 
posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je 
nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného 
předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek 
vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti 
a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může návrh na 
přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne 
jeho předání, a to poskytovateli uvedenému ve větě první. 

PT  

  373/2011 
202/2017 

§ 46 odst. 5 Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku 
nevyhoví v plném rozsahu, postoupí do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
doručení, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, v 
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ostatních případech do 30 dnů, spis s návrhem na přezkoumání, včetně 
podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého 
stanoviska, příslušnému správnímu orgánu. 

článek 14 odst.8 Praktická doporučení pro lékařský dohled nad zaměstnanci jsou uvedena 
v příloze IV.  

145/1988  článek 5 Aniž   by   tím   byla   dotčena   odpovědnost   jednotlivých 
zaměstnavatelů   za   zdraví   a   bezpečnost   pracovníků,  které 
zaměstnávají, a s náležitým přihlédnutím  k tomu, že je třeba, aby 
pracovníci  spolupracovali při  ochraně zdraví  a bezpečnosti  při práci,  
závodní  zdravotní  služby   mají  zajišťovat  ty  z  dále 
uvedených  úkolů,  které  jsou   přiměřené  a  vhodné  z hlediska 
nebezpečí při práci v podniku: 
a) stanovit  a vyhodnocovat  nebezpečí, která  ohrožují zdraví  na 
pracovišti; 
b) dohlížet   na  činitele   v pracovním   prostředí  a  pracovní zvyklosti,  
které  mohou  ovlivňovat  zdraví pracovníků, včetně hygienických 
zařízení, závodních jídelen a ubytoven, pokud tato 
zařízení obstarává zaměstnavatel; 
c) poskytovat poradenství o plánování a organizování práce, včetně 
uspořádání pracovišť, o výběru, údržbě  a stavu strojů a jiného zařízení a 
o látkách,  jichž se užívá při práci; 

PT  

    d) účastnit se  na vypracování programů  zlepšování pracovní praxe a 
zkoušek  a  vyhodnocování   nových  zařízení  ze  zdravotního hlediska; 
e)  poskytovat  poradenství o  zdraví, bezpečnosti  a hygieně  při práci  a  
ergonomii  a  individuálních  a hromadných ochranných pomůckách; 
f) dohlížet na zdraví pracovníků v souvislosti s prací; 
g) podporovat přizpůsobování práce pracovníkům; 
h) účastnit se na opatřeních pracovní rehabilitace; 
i) spolupracovat  při poskytování  informací, výcviku  a výchovy v 
oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomie; 
j) organizovat první pomoc a ošetření v případě nouze; 
k) účastnit  se   na  rozboru  pracovní  úrazovosti   a  nemocí  z povolání. 

  

článek 14 odst.9 Všechny případy onemocnění a úmrtí, u kterých bylo v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi zjištěno, že jsou 
způsobeny expozicí biologickým činitelům při práci, musí být oznámeny 
příslušnému orgánu. 

104/2012 § 3 odst. 2 (2) Posudek o nemoci z povolání, u kterého nastaly podle zákona o 
specifických zdravotních službách právní účinky, předá poskytovatel v 
oboru pracovní lékařství bez zbytečného odkladu 
 
a) registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství, 
 b) příslušnému poskytovateli pracovnělékařské služby, jde-li o 
zaměstnance, 
c) příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nebo Státnímu úřadu 
pro jadernou bezpečnost u onemocnění, které mohlo vzniknout v 
souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami, a 
to v případě, kdy byl příslušný orgán nebo úřad požádán o ověření 
podmínek vzniku nemoci z povolání; posudek o ukončení nemoci z 
povolání se příslušnému orgánu nebo úřadu nepředává, 

PT  
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d) zdravotní pojišťovně, u které je posuzovaná osoba pojištěna, s 
výjimkou posudku o neuznání nemoci z povolání. 

článek 15 odst.1 Pro účely hodnocení uvedeného v článku 3 musí být věnována zvláštní 
pozornost 
a)pochybnostem o přítomnosti biologických činitelů u lidských pacientů 
nebo u zvířat a u vzorků nebo látek, které jim byly odebrány; 
 b) nebezpečí, které představují biologické činitele, o nichž je známo, že 
jsou přítomny u lidských pacientů nebo zvířat a ve vzorcích nebo 
látkách, které jim byly odebrány, nebo je podezření na jejich přítomnost; 
c)rizikům vyplývajícím z povahy práce. 

361/2007 § 37 odst. 5 Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo 
veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v 
materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným 
povahou práce v těchto zařízeních. 

PT  

článek 15 odst.2 
písm.a) 

Ve zdravotnických nebo veterinárních zařízeních musí být přijata 
vhodná opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti dotyčných 
zaměstnanců. 
Tato opatření musí zejména zahrnovat 
a)upřesnění náležitých postupů dekontaminace a dezinfekce a 

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. 

PT  

článek 15 odst.2 
písm.b) 

b)zavedení postupů umožňujících bezpečnou manipulaci 
s kontaminovaným odpadem a jeho odstranění.  

361/2007 § 38 odst. 
4 
písm. g) 

Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 
uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
 
g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci 
odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně 
upraveného kontejneru 

PT  

článek 15 odst.3 Na izolačních odděleních, kde jsou pacienti nebo zvířata, kteří jsou nebo 
je podezření, že by mohli být, nakaženi biologickými činiteli skupiny 3 
nebo skupiny 4, je třeba zvolit některá bezpečnostní opatření uvedená 
v příloze V sloupci A ke snížení rizika infekce na nejnižší míru. 

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. 

PT  

článek 16 odst.1 
písm.a) 

V laboratořích, včetně diagnostických laboratoří, a v místnostech pro 
laboratorní zvířata, která byla záměrně nakažena biologickými činiteli 
skupiny 2, 3 nebo 4 nebo která jsou nebo je podezření, že by mohla být, 
nosiči těchto činitelů, musí být přijata tato opatření: 
a)Laboratoře vykonávající práci, jejíž součástí je manipulace 
s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4 pro účely výzkumu, rozvoje, 
výuky nebo diagnostiky, stanoví v souladu s přílohou V bezpečnostní 
opatření ke snížení rizika infekce na nejnižší míru. 

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 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBV2EFRB4)



VII. 
 

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA – neadaptováno 361 ST 54 FINAL.docx      str. 16 z 25   

925Celex: 32000L0054 Lhůta pro implementaci 8. 10. 2000 Úřední věstník                     L 262 2000 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum): Klára Jokešová, 13. 8. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 

s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
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 
 

 přičleněným k dané skupině biologického činitele podle přílohy č. 7 k 
tomuto nařízení, části B, tabulky č. 2. 

článek 16 odst.1 
písm.b) 

b) Na základě hodnocení uvedeného v článku 3 je třeba určit opatření 
v souladu s přílohou V po stanovení požadované úrovně bezpečnosti pro 
biologické činitele podle stupně rizika. Činnosti, jejichž součástí je 
manipulace s biologickým činitelem, musí být prováděny  pouze 
v pracovních prostorech, které odpovídají alespoň úrovni bezpečnosti 2, 
v případě biologického činitele skupiny 2,  pouze v pracovních 
prostorech, které odpovídají alespoň úrovni bezpečnosti 3, v případě 
biologického činitele skupiny 3, pouze v pracovních prostorech, které 
odpovídají alespoň úrovni bezpečnosti 4, v případě biologického činitele 
skupiny 4.  
c) Laboratoře manipulující s materiálem, u kterého existuje pochybnost 
o přítomnosti biologických činitelů, které mohou způsobit onemocnění 
člověka, ale jejichž cílem není práce s biologickými činiteli jako 
takovými (např. jejich kultivace nebo koncentrace), musí přijmout 
alespoň úroveň bezpečnosti 2. Úrovně bezpečnosti 3 a 4 musí být 
používány, je-li to třeba, pokud je známo nebo je podezření, že jsou 
nezbytné, kromě případů, kdy pravidla vydaná příslušnými 
vnitrostátními orgány povolují nižší úroveň bezpečnosti. 

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. 

PT  

článek 16 odst.2 
písm.a) 

V případě průmyslových procesů, při nichž se používá biologických 
činitelů skupiny 2, 3 nebo 4, musí být přijata tato opatření: 
a) Bezpečnostní zásady uvedené v odst. 1 písm. b) druhém pododstavci 
se vztahují i na průmyslové procesy na základě praktických opatření a 
náležitých postupů uvedených v příloze VI.  

361/2007 § 37 odst. 6 Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových procesech 
musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí představovanému 
biologickým činitelem, o kterém je známo, že je přítomen jako nedílná 
součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový proces se pro účely 
tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při nichž jsou biologické 
činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, meziproduktem nebo produktem. 

PT  

  361/2007 § 52 odst. 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. 

  

článek 16 odst.2 
písm.b) 

b) V souladu s hodnocením rizika spojeného s používáním biologických 
činitelů skupiny 2, 3 nebo 4 mohou příslušné orgány rozhodnout o 
vhodných opatřeních, která musí být uplatňována na průmyslové použití 
těchto biologických činitelů.  

258/2000 
274/2003 
267/2015 

§ 84 odst. 
1 písm. s) 

Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
s) mohou nařídit k ochraně zdraví zaměstnance nebo osoby uvedené v § 
43 provedení opatření k omezení rizik plynoucích z fyzikálních, 
mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů pracovních 
podmínek, fyzické nebo duševní zátěže a ze souvisejících pracovních 
podmínek; mohou nařídit změnu opatření přijatých zaměstnavatelem 
podle zvláštního právního předpisu k ochraně zdraví při práci, 

PT  

článek 16 odst.3 Pro všechny činnosti, na které se vztahují odstavce 1 a 2 a u nichž 
nebylo možno provést závěrečné hodnocení biologického činitele, ale 
lze předpokládat, že jeho používání může znamenat závažné riziko pro 

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 

PT  
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zdraví zaměstnanců, platí, že mohou být vykonávány jen v pracovních 
prostorech, kde úroveň bezpečnosti odpovídá alespoň úrovni 3. 
 

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. 

článek 17 Komise má přístup k využívání údajů shromážděných příslušnými 
vnitrostátními orgány na základě informací uvedených v čl. 14 odst. 9. 

258/2000  
ve znění  
274/2003  
222/2006  

§ 79 odst. 5 Orgány ochrany veřejného  zdraví jsou povinny za podmínek 
stanovených  zvláštním  zákonem  shromažďovat  údaje,  které je 
Česká  republiky  povinna  předávat  mezinárodním  organizacím  na 
základě  mezinárodní smlouvy,  kterou je  Česká republika  vázána. Tyto  
údaje jsou  orgány ochrany  veřejného zdraví  uvedené v § 78 písm.  b)  
a  c)   povinny  předávat  Ministerstvu  zdravotnictví. 
Ministerstvo  zdravotnictví  je  oprávněno  předávat uvedené údaje 
mezinárodním organizacím. 

PT  

článek 18 1.Klasifikace Společenství se provede na základě definic v čl. 2 druhém 
pododstavci bodech 2 až 4 (skupiny 2 až 4). 
2.Až do vypracování klasifikace Společenství třídí členské státy 
biologické činitele, které představují nebo mohou představovat riziko 
pro zdraví člověka, na základě definic v čl. 2 písm. d) bodech 2 až 4 
(skupiny 2 až 4). 
3.Pokud není možné biologický činitel, který má být hodnocen, 
jednoznačně zařadit do jedné ze skupin vymezených v čl. 2 druhém 
pododstavci, musí být zařazen do nejvyšší rizikové skupiny z těch, které 
přicházejí v úvahu. 

361/2007 § 36  
odst. 3 a 4 

(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. 

PT  

článek 19 Úpravy příloh čistě technického rázu v souvislosti s technickým rozvojem 
a se změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích a nových 
poznatcích v oblasti biologických činitelů se přijímají postupem podle 
článku 17 směrnice 89/391/EHS. 

  Není relevantní z hlediska transpozice - deklaratorní charakter NT  

článek 20 Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Není relevantní z hlediska transpozice - obecná úprava spolupráce mezi 
členskými státy (ČR) a Evropskou komisí 

NT  

článek 21 Zrušuje se směrnice 90/679/EHS ve znění směrnic uvedených v příloze 
VIII části A, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o 
lhůtu pro provedení uvedenou v příloze VIII části B. 
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici 
v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX. 

  Není relevantní z hlediska transpozice - deklaratorní charakter NT  

článek 22 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropských společenství. 

  Není relevantní z hlediska transpozice - deklaratorní charakter NT  

článek 23 Tato směrnice je určena členským státům.   Není relevantní z hlediska transpozice - deklaratorní charakter NT  
Příloha I 
 

Směrný seznam činností 
Práce v závodech potravinářského průmyslu. 

361/2007 § 38 odst. 3 (3) Jestliže při výkonu činnosti 
a) v potravinářských podnicích, 

PT  
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Poznámka 
 

Práce v zemědělství. 
Pracovní činnosti, při nichž dochází ke  kontaktu se zvířaty nebo 
produkty zvířecího původu. 
Práce ve zdravotnictví, včetně izolačních  oddělení a piteven. 
Práce v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, 
s výjimkou diagnostických mikrobiologických laboratoří. 
Práce v zařízeních na odstraňování odpadu. 
Práce v zařízeních na čištění odpadních vod. 
 

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). 

Příloha II 
 

Značka pro biologické nebezpečí 361/2007 § 38 odst. 
4 
písm. e) 

(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 
uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté, značkou pro biologické 
riziko, 

PT  

Příloha III odst.1-
4 
 

Klasifikace Společenství 
1.V souladu s oblastí působnosti této směrnice jsou do klasifikace 
zahrnuty pouze činitele, o kterých je známo, že vyvolávají u člověka 
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 

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 
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 

PT  
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Poznámka 
 

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 činitelů, 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. 

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. 

Příloha III odst.5-
7 

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. 

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. 

PT  

  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. 

  

  361/2007 Příloha č. 
7, část A 

Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4   
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Poznámka 
 

Příloha III odst.8 8. Některé biologické činitele klasifikovaní 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 
Vysvětlivk
y k tabulce 
písm. b) 

Biologické činitele skupiny 3 označené v seznamu biologických činitelů 
jako 3 ** mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, 
neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto se na na 
pracoviště použijí požadavky jako u práce s biologickým činitelem 
skupiny 2. 

PT  

  9840     
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 
Vysvětlivk
y k tabulce 
písm. 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 činitely, který je 
uchováván po dobu delší deseti let od skončení poslední známé expozice  
T: Produkce toxinů 
V: Účinná očkovací látka k dispozici 

361/2007 Příloha č. 7 
část A 
Vysvětlivk
y 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. 
H- v současnosti neexistuje žádný průkaz nemoci člověka způsobené 
ostatními Retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci 
s těmito Retroviry doporučená úroveň zajištění jako pro skupinu 
biologických činitelů skupiny 3. 

PT  

  9840     
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  

  537/2006 
355/2017 

§ 9 odst. 1 (1) Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích 
uvedených v § 16 odst. 1, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování 
fyzických osob, o něž mají pečovat, při manipulaci se specifickým 
odpadem ze zdravotnických zařízení a u osob činných v nízkoprahových 
programech pro uživatele drog. Dále se provede u studujících lékařských 
fakult a zdravotnických škol, u studentů připravovaných na jiných 
vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve 
zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u 
studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách 
připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při 
vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení, u 
fyzických osob poskytujících terénní nebo ambulantní sociální služby a u 
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nově přijímaných příslušníků vězeňské a justiční stráže a dále u osob 
zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob 
v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních 
sociálních služeb s nebezpečným odpadem, a ve zdravotnických 
zařízeních. 

  537/2006 
355/2017 

§ 11 Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích 
uvedených v § 16 odst. 2. 

  

  537/2006 
299/2010 
355/2017 

§ 16 (1) Pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B jsou 
pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, 
lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní 
pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-
resuscitační, jednotky intenzívní péče, laboratoře pracující s lidským 
biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště 
stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, 
psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy 
pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se 
zvláštním režimem a azylové domy. 
(2) Pracoviště s vyšším rizikem vzniku vztekliny jsou laboratoře, kde se 
pracuje s virulentními kmeny vztekliny. 

  

Příloha III 
odst.10 tab.1-4 

Bakterie a  podobné organismy 
NB: V souvislosti s biologickými činitely uvedenými na tomto seznamu 
poznámka spp. odkazuje na ostatní druhy, které jsou známými lidskými 
patogeny. 
Viry 
Parazité 
Houby 

361/2007 Příloha č. 
7, 
část A 

Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4 PT  

Příloha IV Praktická doporučení 
pro lékařský dohled nad zaměstnanci 
Lékař nebo orgán příslušný pro lékařský dohled nad zaměstnanci 
vystavenými biologickým činitelům musí být seznámen s podmínkami 
nebo okolnostmi expozice každého zaměstnance.  
Lékařský dohled nad zaměstnanci musí být zajištěn v souladu 
se zásadami a zvyklostmi pracovního lékařství: musí zahrnovat alespoň 
tato opatření: 
- vedení pracovních a zdravotních záznamů o        
    každém zaměstnanci 
-   osobní hodnocení zdravotního stavu     
    zaměstnance  
-  případně i biologické sledování a zjišťování     
    ranných a reverzibilních účinků 
O dalších testech každého zaměstnance, který podléhá lékařskému 
dohledu, lze rozhodnout na základě nejnovějších poznatků pracovního 
lékařství. 

258/2000 
274/2003  

§ 82 odst. 
2 
písm. e) 

(2) Krajské hygienické stanici náleží 
e) stanovit  zaměstnavateli nebo  osobě uvedené  v §  43 pro výkon 
rizikových prací, s ohledem na expozici zaměstnanců, nebo osoby 
uvedené v § 43  a jejích spolupracujících rodinných příslušníků 
rizikovým faktorům pracovních podmínek, 
1. minimální  rozsah  a  termíny  sledování  faktorů pracovních 
podmínek a 
2. minimální   náplň   a    termíny   periodických   lékařských 
preventivních   prohlídek   a   minimální   náplň  vstupních a výstupních  
lékařských preventivních  prohlídek, pokud  je nestanoví zvláštní právní 
předpis, jakož i 
3. lékařské preventivní  prohlídky po skončení  rizikové práce, jde-li o  
takové vlivy pracovních  podmínek, které se  mohou nepříznivě  projevit 
i  po  delší  době (dále  jen "následné 
lékařské   preventivní    prohlídky");   následné   lékařské preventivní  
prohlídky  pracovníků  se  zdroji  ionizujícího záření kategorie A stanoví  
za podmínek upravených zvláštním právním předpisem, 

PT  
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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 V 
 

Údaje týkající se bezpečnostních opatření a  úrovní bezpečnosti 
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 §37 (1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba 
expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá 
rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k 
ochraně jeho zdraví. 
(2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám 
biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě 
nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, 
přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
(3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému 
činiteli. 
(4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně 
údajů o 
a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu 
uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, 
b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 3 
nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen 
c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se 
mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým 
činitelem, 
d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel 
skupin 2, 3 nebo 4. 
(5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo 
veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v 
materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným 
povahou práce v těchto zařízeních. 
(6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových 
procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový 
proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při 
nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, 
meziproduktem nebo produktem. 
 

PT  

  361/2007 Příloha č. 7 
Část B 

Tabulka č. 1 
 

  

Příloha VI 
 

Bezpečnostní opatření pro průmyslové procesy 
Biologické činitele skupiny 1 

361/2007 § 37 odst. 
1, 2 a 6 

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba expozice 
biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá rizika pro 

PT  
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odboru ochrany veřejného zdraví 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

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 týkajících se 
každého procesu nebo části procesu. 
 
Tabulka 

zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k ochraně jeho 
zdraví. 
(2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám 
biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, 
které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru 
rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
(6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových 
procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový 
proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při 
nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, 
meziproduktem nebo produktem. 

  361/2007 
 

Příloha č. 7 
Část B 

Tabulka č. 2   

Příloha VII odst.1 
 

Doporučená pravidla pro očkování 
Pokud hodnocení uvedené v čl. 3 odst. 2 odhalí, že existuje riziko pro 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců v důsledku jejich expozice 
biologickým činitelům, pro které existují účinné očkovací látky, jejich 
zaměstnavatel by jim měl nabídnout očkování. 

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 VII odst.3 Očkování musí být zaměstnancům nabídnuto zdarma.  258/2000  § 42 Náklady  spojené  se  zajišťováním  ochrany  zdraví při práci podle  tohoto 
zákona  hradí zaměstnavatel,  pokud zvláštní  právní předpis nestanoví 
jinak. 

PT  

Příloha VII odst.4 Je možné zavést očkovací průkaz, který by měl být předán dotyčnému 
zaměstnanci a na žádost i příslušným orgánům.  

258/2000 
320/2002 
274/2003 
298/2011 
375/2011  

§ 47 odst. 
2 

(2) Každé provedené očkování zapíše poskytovatel zdravotních služeb v 
rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem do očkovacího 
průkazu nebo zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, 
který vydá při prvním očkování, a do zdravotnické dokumentace 
očkovaného. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit 
očkovací průkaz nebo zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého k 
provedení záznamu. 

 PT  

Příloha VIII 
 

Část A -Zrušená směrnice a její následné změny 
Část B - Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu 
 

  Není relevantní z hlediska transpozice - deklaratorní charakter, 
obligatorní ustanovení. 

NT  

Příloha X 
 

Srovnávací tabulka   Není relevantní z hlediska transpozice - deklaratorní charakter. NT  

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

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy) 
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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. 258/2000 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1. 1. 2001 
3. 274/2003 Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 1. 10. 2003 
4.  432/2003 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
1. 1. 2004 

5. 262/2006 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. 1. 2007 
6. 362/2007 Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2008 
7. 309/2006 Zákon 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 
1. 1. 2007 

8. 537/2006 Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem 1. 1. 2007 
9. 372/2011 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 1. 4. 2012 
10. 373/2011 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 1. 4. 2012 
11. 320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 18. 7. 2002 
12. 298/2011 Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 
14. 10. 2011 

13. 145/1988 Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách 25. 2. 1989 
14. 392/2005 Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 
27. 9. 2005 

15. 222/2006 Zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1. 6. 2006 

16. 299/2010 Vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 1. 11. 2010 
17. 185/2011 Zákon č. 185/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 8. 7. 2011 
18 365/2011 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2012 
19. 375/2011 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické 

záchranné službě 
1. 4. 2012 

20. 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 
21 104/2012 Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z 

povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) 
1. 4. 2012 

22. 107/2013 Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

1. 5. 2013 

23. 202/2017 Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 11. 2017 
24. 205/2015 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a 

zrušují nebo mění některé další zákony 
1. 10. 2015 

25. 267/2015 Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

1. 12. 2015 

26. 64/2014 Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1. 5. 2014 
27. 355/2017 Vyhláška č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2018 
28. 205/2020 Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
27. 4. 2020 

 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy) 
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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 

 
3. Poznámky 

Poř.č.: Text poznámky 
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článek 1 Přílohy I, III, V a VI směrnice 2000/54/ES se nahrazují zněním v příloze 
této směrnice. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice – legislativně technická formulace k 
novele, 
 

NT  

článek 2 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 20. listopadu 2021. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice - uložení povinnosti transpozice a 
následné notifikace transpozičních předpisů Evropské komisi   

NT  

 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. 

9840     

  9643     
článek 2 odst. 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 NT  

článek 3 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  
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 

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 

PT  
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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 
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 

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 
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 
 

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. 
 

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 
se na pracoviště použijí požadavky 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 

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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uchováván po dobu delší deseti let od skončení poslední známé 
expozice 

T: Produkce toxinů 

V: Účinná očkovací látka k dispozici a registrována v EU 

 

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 
 
 
Vysvětlivka č. 2 k tabulce 

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 
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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 
 

 
 
 
§ 54 

přičleněným k dané skupině biologického činitele podle přílohy č. 7 
k tomuto nařízení, části B, tabulky č. 2. 

(5) Pokud vzhledem k povaze práce není nezbytná po jejím ukončení 
celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo 
dostačující počet umyvadel s tekoucí teplou vodou. Obklady stěn 
sprchy a umývárny musí být provedeny do výšky 2 m. Sprcha a 
umývárna se umisťují v samostatných místnostech, odděleně podle 
pohlaví, a pokud je to možné tak, aby navazovaly přímo dveřmi na 
šatnu. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze používání umývárny 
nebo sprchy muži a ženami oddělit časově. Pro pracoviště, na němž se 
vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a 
vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje 
hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož neexponovaná 
část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro 
pracovní a civilní oděv. Hygienická smyčka se dále zřizuje pro 
pracoviště, na němž se vykonává práce při činnostech epidemiologicky 
závažných9), u níž je požadována nebo nezbytná očista celého těla před 
započetím nebo po ukončení práce z důvodu zamezení kontaminace 
pracovního prostředí nebo zaměstnance. Požadavky na počet umyvadel 
a sprch podle míry znečištění kůže a pracovního oděvu zaměstnance při 
práci jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 2 a 
odpovídají nejpočetněji zastoupené směně. 

 

 
 

 
9840     

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

„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 

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  
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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 
 

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 

 
 

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. 
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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 odst. 1 a 
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. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice-obecná úprava spolupráce mezi 
členskými státy (ČR) a Evropskou komisí v podobě uložení povinnosti 
odkazu na směrnici. 

NT  

Článek 2 odst. 3 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.“ 

9840   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)  

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 

DT  
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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 

1. 361/2007 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 01.01.2008 
    
    
    
    

 
 

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 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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