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IV. 
 

 Odůvodnění  
 

Název: 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 
9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb. a 41/2020 Sb.  
 
A. Obecná část 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Hlavním důvodem návrhu je povinnost členských států harmonizovat český právní řád 
s právem Evropské unie, konkrétně pak transponovat směrnici 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. 

Směrnice Komise (EU) 2019/1833 rovněž pozměnila přílohy V a VI směrnice 2000/54/ES, 
kterými se stanoví bezpečnostní opatření a úrovně pro laboratoře, chovná zařízení a průmysl. 
Aby byly pracovníkům poskytnuty přiměřené úrovně ochrany, byla rovněž zkrácena lhůta pro 
provedení změn uvedených příloh, pokud jde o vystavení SARS-CoV-2. Pro dosažení souladu 
se změnami příloh V a VI směrnice 2000/54/ES, pokud souvisejí s biologickým činitelem 
SARS-CoV-2, je třeba transponovat také část směrnice (EU) 2019/1833, konkrétně přílohu 
V a VI uvedené směrnice a v rámci přílohy III také položku Koronavirus z Blízkého východu 
způsobující respirační syndrom (virus MERS). Dojde mj. k úpravě názvů biologických činitelů 
čeledi Coronaviridae tak, aby byly v souladu se směrnicí.  

Na základě směrnice Komise (EU) 2020/739 se do českého právního řádu zavádí nová položka  
v klasifikovaném seznamu biologických činitelů. Jedná se o položku „Koronavirus 2 
související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2)“. Koronavirus 2 
související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2) je klasifikován do 
skupiny 3. (pozn. Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické činitele 
skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka; 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; dále 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 a 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).  
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Členské státy EU musí uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 24. listopadu 2020. 
 
V souvislosti s transpozicí pouze části směrnice (EU) 2019/1833, na níž navazuje Směrnice 
Komise (EU) 2020/739, a to konkrétně v souvislosti s transpozicí přílohy V a VI směrnice (EU) 
2019/1833, bude upravena tabulka č. 1 a tabulka č. 2 přílohy č. 7 části B k nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb. Dále bude dle uvedené směrnice rozšířen seznam biologických činitelů o novou 
položku, a to o Koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační syndrom (virus MERS), 
v rámci přílohy č. 7 části A (Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 
4) k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační 
syndrom (virus MERS) je zařazen do skupiny 3. Dále bude v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
změněn název biologického činitele „lidský coronavirus“ na „Ostatní Coronaviridae známé 
jako patogenní“ a název biologického činitele „SARS coronavirus“ na „Koronavirus související 
s těžkým akutním respiračním syndromem (virus SARS)“, a to tak, aby byly názvy 
biologických činitelů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1833.  
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a souladu s ústavním 
pořádkem České republiky 

Předložený návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., respektuje 
rozsah a meze zákonného zmocnění podle ustanovení § 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), ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády provádí také zákoník práce, s nímž 
je v souladu. Návrh nařízení vlády je také v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
a mezinárodními smlouvami 

Do návrhu novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je v souladu s právem Evropské unie 
provedena transpozice směrnic Komise (EU).  
 
Návrh nařízení vlády se dotýká oblastí upravených:  

- Směrnicí 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 (Úř. věst. L 279, 31.10.2019, s. 54), 

- Směrnicí 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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Předložený návrh novely nařízení vlády je v souladu s principy doporučenými orgány EU 
a uplatňovanými v členských zemích EU.  
Návrh novely nařízení vlády je s právem EU plně slučitelný. Navrhovaných úprav se judikatura 
soudních orgánů EU nedotýká. 
Předkládaný návrh novely nařízení vlády je rovněž v souladu s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána.  

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

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. historicky vychází z nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády doznalo v důsledku nutné 
transpozice zmíněné směrnice upravující klasifikovaný seznam biologických činitelů 
významného posunu podmínek ochrany zdraví pracovníků při práci s biologickým činitelem, 
virem SARS-CoV-2.  

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

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
Realizace uvedeného návrhu nebude mít hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, ani 
na ostatní veřejné rozpočty. 
Dotčenými subjekty, na něž návrh nařízení vlády bude mít přímý dopad, jsou 
provozovatelé/zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty) zajišťující v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších dotčených předpisů, 
ochranu zdraví zaměstnanců před působením jednotlivých negativně působících faktorů 
pracovního prostředí, v tomto případě faktorů biologických.  
 
Směrnice Komise (EU) 2020/739, 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, upravila seznam biologických činitelů tak, aby zohledňoval nejnovější 
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poznatky v oblasti vědeckého a epidemiologického vývoje, který přinesl v poslední době 
značné změny, včetně existence nového biologického činitele (SARS-CoV-2). 
Cílem předloženého návrhu je zlepšit ochranu zdraví zaměstnanců snížením jejich vystavení 
biologickým činitelům při práci.  

Směrnice Komise (EU) 2020/739 
Nově zavedený biologický činitel 
Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2) (skupina 
3). 
 
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 
A) Nově zavedení biologičtí činitelé v seznamu biologických činitelů 
Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým respiračním syndromem (virus MERS) 
(skupina 3). 
 
B) Upravené názvy biologických činitelů v seznamu biologických činitelů 
SARS coronavirus  Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem (virus 
SARS) (skupina 3), 
lidský coronavirus  Ostatní Coronaviridae známé jaké patogenní (skupina 2). 
 
Na základě dat z Informačního systému kategorizace prací ČR je nyní počet zaměstnanců 
vystavených biologickým činitelům čeledi Coronaviridae v kategorii práce 3 exponováno 
65 mužů a 47 žen. V jiných kategoriích práce nejsou zařazeni žádní zaměstnanci (v rámci čeledi 
Coronaviridae). Počet exponovaných zaměstnanců novému koronaviru (SARS-CoV-2) nelze 
z dat Informačního systému kategorizace prací ČR odhadnout. 

Předpokládá se finanční dopad na podnikatelské subjekty u těch zaměstnavatelů, jejichž provoz 
využívá řešené biologické činitele. Předpokládá se, že technologický proces může doznat 
z důvodu vyšší ochrany zdraví zaměstnanců změn. U podnikatelských subjektů se bude 
většinou jednat o jednorázové investice, které by měly přinést pozitivní dopad na zdraví 
zaměstnanců.  

Návrh nařízení vlády nebude mít negativní sociální dopady na pacienty a posuzované osoby, 
rovněž nebude mít negativní dopad na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Návrh nemá dopady na životní prostředí. 
 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava nebude porušovat nebo jinak se dotýkat zásad zákazu diskriminace. 
Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady rovnosti mužů a žen. 

  

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na ochranu soukromí a osobní údaje.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zásadami ochrany soukromí. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava nepřináší s sebou zvýšení korupčního rizika.    

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost 
a obranu státu. 
 
 
B. Hodnocení dopadů regulace (RIA)  
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo provedeno, neboť ministryně spravedlnosti 
a předsedkyně Legislativní rady vlády udělila výjimku z povinnosti provedení RIA pod 
č.j. 23926/2020-UVCR. 
 
C. Zvláštní část 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1  
Novelizační bod rozšiřuje poznámku pod čarou č. 1 o směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
které byly vydány v Úředním věstníku EU. Jedná se o směrnice Komise (EU) 2020/739 
a 2019/1833. 
 
K bodu 2 
Dochází k upřesnění definice hygienické smyčky tak, aby byla v souladu se směrnicí Komise 
(EU) 2019/1833. 
 
K bodu 3 
Dochází pouze k legislativně-technické úpravě textu ustanovení.  
 
K bodu 4 
V návaznosti na směrnici Komise (EU) 2020/739 a 2019/1833 dochází k úpravě Přílohy č. 7 
části A k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a to „Seznamu biologických činitelů a jejich zařazení 
do skupin 2, 3 nebo 4“. Seznam se doplňuje o „Koronavirus z Blízkého východu související 
s těžkým respiračním syndromem (virus MERS)“, „Lidský coronavirus“ se nahrazuje 
„Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem (virus SARS)“, zavádí se 
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nová položka „Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-
CoV-2) b)“, a zavádí se nová položka „Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní“.  
 
K bodu 5 
Dochází pouze k legislativně-technické úpravě textu ustanovení.  
 
K bodu 6 
Dochází pouze k legislativně-technické úpravě textu ustanovení.  
 
K bodu 7 
Dochází pouze k legislativně-technické úpravě textu ustanovení. 
 
K bodu 8 
Dochází k doplnění vysvětlivek k tabulce č. 1 v návaznosti na poznámku pod čarou v Příloze 
Směrnice Komise (EU) 2020/739. Konkrétně se jedná o doplnění vysvětlivky k tabulce 
v souvislosti se zařazením nové položky, a to Koronavirus 2 související s těžkým akutním 
respiračním syndromem (SARS-CoV-2) a o úpravy vysvětlivek gramatického rázu. 
 
K bodu 9 
Dochází k úpravě části B přílohy č. 7 (Tabulky č. 1 a 2) k nařízení vlády v rámci stanovených 
požadavků na pracoviště v souvislosti s bezpečnostními opatřeními ve Směrnici Komise (EU) 
2019/1833 a v návaznosti na implementaci Směrnice Komise (EU) 2020/739 a s tím související 
úpravy požadavků na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení a požadavků na 
pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových 
procesů. Dále dochází k doplnění vysvětlivek k tabulce č. 2. V návaznosti na transpozici 
směrnice Komise (EU) 2019/1833 dochází k použití pojmu „kontrolovaný prostor“ ze směrnice 
do novely nařízení vlády. Nejedná se o zavedení nového pojmu, kterým je například 
demonstrováno kontrolované pásmo. Výrazem kontrolovaný prostor se nevytváří nový institut, 
nýbrž jen vzniká jednoznačné označení pro prostor, který si stanoví provozovatel sám 
v důsledku povinností, které se na něj v souvislosti s transpozicí směrnice 2019/1833 vztahují. 
Dále je v tabulce č. 2 uvedeným pojmem „Validovaný postup inaktivace pro bezpečnou 
likvidaci uhynulých zvířat“ myšleno např. zřízení spalovací pece pro likvidaci uhynulých 
zvířat. Z důvodu aktuální epidemiologické situace ve vztahu k onemocnění COVID-19 
a vzhledem k zřizování poskytovali zdravotních služeb dočasných pracovišť vč. lůžkových 
zařízení pro nemocné s COVID-19 se požadavky stanovené v této části na tyto poskytovatele 
zdravotních služeb nevztahují. 
 
K bodu 10 
Dochází pouze k legislativně-technické úpravě textu ustanovení.  
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K Čl. II 
Navrhované nařízení vlády by mělo v souladu s evropskými právními předpisy nabýt účinnosti 
dnem 24. listopadu 2020.  
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