
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 4.9.2020, s termínem 
dodání stanovisek do 25.9.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 
MPO ST - 1. Doporučujeme upravit srovnávací tabulku tak, aby v části týkající se transpozice přílohy 

směrnice bylo/a na pravé straně:  
a) uvedeno pouze ID návrhu nařízení vlády - uvedení původního č. nařízení vlády je 

chybné, 

Vysvětleno. 
V tomto případě uvedení ID 
i ustanovení platného nařízení 
není chybné. Dle návrhu je 
zřejmé, že příloha není měněna 
en blok, je pouze doplněná.  

 b) nebyla uvedena citace navrhovaného ustanovení - srovnávací tabulka má reflektovat 
aktuálně platný právní stav, nikoli předpokládaný budoucí 

Vysvětleno. 
Zaslaná ST reflektuje aktuální 
stav - název přílohy ani její část 
A se nemění. 

 c) bylo uvedeno vyhodnocení „NT“ místo „PT“ - aktuální stav je takový, že není 
transponováno. 

Vypořádáno jinak. 
Upraveno podle aktuálního 
stavu, tedy DT. 

 ST - 2. V novelizačním bodě č. 1 doporučujeme nepodtrhávat předvětí, postačuje podtržení 
a vyznačení CELEX u vkládaných názvů směrnic. Na konci předvětí doporučujeme zrušit 
dvojtečku. 

Akceptováno. 

 3. - V novelizačním bodě č. 8 doporučujeme vyznačit podtržením transpozičních ustanovení. 
Text je pod tabulkou č. 1 a tabulkou č. 2 označen CELEXem, nicméně žádný text není podtržen. 

Akceptováno. 
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ÚV - KOM Bod 1 návrhu je správně podtržen jako transpoziční, neboť směrnice 2020/739 v čl. 3 odst. 1 
a směrnice 2019/1833 v čl. 2 odst. 1 požadují, aby na ně byl učiněn odkaz v předpisech 
členských států, jejichž prostřednictvím budou transponovány. Požadujeme proto tento bod 
doplnit také do rozdílové tabulky návrhu a ID návrhu také do srovnávacích tabulek obou 
směrnic 

Akceptováno. 

 V rozdílové tabulce chybí také bod 7 návrhu (v příloze č. 7 části A vysvětlivka k tabulce pod 
písm. b) transponuje vysvětlivku k příloze směrnice 2020/739). V bodě 7 návrhu je třeba dále 
podtrhnout i písm. a) a písm. c) v části, ve které retransponují požadavky uvedené v úvodních 
poznámkách v bodech 9 a 8 u přílohy III směrnice 2000/54/ES, a doplnit výkaznictví i k těmto 
ustanovením (rozdílovou i srovnávací tabulku), aby byla zajištěna jejich aktualizace. 

Akceptováno. 
 

 V bodě 8 návrhu je nutné podtrhnutím vyznačit transponované části a doplnit v tom smyslu 
i výkaznictví, podtrženy a vykázány ovšem musí být i části, které transponují původní znění 
směrnice 2000/54/ES. Nabízí se tudíž vypuštění částí, které nejsou novelou dotčeny, aby 
nemuselo být doplňováno výkaznictví znovu i k retransponovaným částem. 

Akceptováno. 

 Ve srovnávací tabulce ke směrnici 2020/739 není doplněno ID návrhu u přílohy směrnice, 
která je novelou transponována. 

Akceptováno. 

 Srovnávací tabulka ke směrnici 2019/1833 je chybně zpracovaná, text u čl. 1 a čl. 2 
neodpovídá textu směrnice. Nutno opravit. 

Akceptováno. 

MV Obecně - Doporučujeme sjednotit font používaného písma (srov. text návrhu a číslování 
stránek). 

Akceptováno. 

 Název - Navrhujeme čárku za číslem „2020“ neuvádět tučně. Akceptováno. 
 K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1: 

1. Dle čl. II přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády se podtržením vyznačují ta ustanovení, 
kterými je zajišťována transpozice, adaptace nebo jiná implementace. S ohledem na tuto 
skutečnost se domníváme, že samotný novelizační bod by měl být uveden bez podtržení. 
Navrhujeme předmětný bod revidovat. 

Neakceptováno. 
Viz výše - akceptace 
připomínky  ÚV-KOM 
k témuž bodu. 

 K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1: Dvojtečku za slovem „věty“ doporučujeme 
vypustit, viz čl. 58 odst. 8 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 3 – k příloze č. 7 části A: 
 Slova „, které znějí:“ doporučujeme dle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
vypustit. 

Akceptováno. 
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 K čl. I bodu 4 – k příloze č. 7 části A: 
 Upozorňujeme, že ve srovnání s čl. I novelizačním bodem 2 jsou v bodě 4 užita navíc 
slova „v tabulce“. Považujeme za vhodné formulaci novelizačních bodů sjednotit a užívat vždy 
jen jednu z nich (srov. dále čl. I novelizační body 5 a 6). 

Akceptováno. 
Formulace novelizačních bodů 
byla sjednocena a slova „v 
tabulce“ byla vypuštěna. Totéž 
u novelizačních bodů č. 5 a 6 . 

 K čl. I bodu 7 – k příloze č. 7 části A: 
 V uvedeném novelizačním bodě jsou nově zakotvovány vysvětlivky k tabulce přílohy 
č. 7. Navrhujeme revidovat a formulačně upravit znění písmene b), především je nutné 
posoudit, zda by slovo „zahrnující“ nemělo být nahrazeno slovem „zahrnujícího“. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 8 – k příloze č. 7 části B: 
 Podotýkáme, že např. v příloze č. 1 je nadpis uveden vždy nad označením „Tabulka 
č. …:“. Doporučujeme v daném smyslu upravit i nadpisy tabulky č. 1 a tabulky č. 2 části B 
přílohy č. 7. 

Vzato na vědomí.  
Systematika textu celého 
nařízení se liší v jednotlivých 
částech, z důvodu časové 
naléhavosti předložení této 
novely však bude toto 
sjednoceno a upraveno až 
v novele další, na níž budou 
zahájeny práce ještě během 
tohoto roku. 

 K čl. I bodu 8 – k příloze č. 7 části B tabulce č. 2: 
 Navrhujeme v řádku „6. Uzavřené systémy1) umístit v kontrolovaném pásmu“ v úrovni 
bezpečnosti 4 slovo „vybudovaného“ nahradit slovem „vybudovanému“. 

Akceptováno. 

 K čl. II – k účinnosti: 
 Podle čl. 53 odst. 1 písm. b) bodu 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo 
„dne“ nahradit slovem „dnem“. 

Akceptováno. 

V Praze dne 4. listopadu 2020 

Vypracoval: JUDr. Petra Zemanová Podpis: 
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