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. a 246/2018 Sb.

A. Obecná část
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních
principů
Hlavním důvodem návrhu již v pořadí šesté novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je povinnost členských států harmonizovat český
právní předpis s právem Evropské unie, konkrétně pak transponovat směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice
2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům při práci a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/130 ze dne 16. ledna
2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Novelou jsou též navrženy úpravy
v národní části předpisu, které převážně vycházejí z komplikací a nedostatků v praxi.
Směrnice, kterými se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky
spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, se zabývají problematikou
prevence profesionální rakoviny, která je nejvýznamnější příčinou úmrtí souvisejících s
výkonem povolání v EU. Cílem předloženého návrhu je jednak zlepšit ochranu zdraví
zaměstnanců snížením jejich vystavení karcinogenním chemickým činitelům při práci, dále
zvýšit účinnost právních předpisů EU v této oblasti a také poskytnout hospodářským
subjektům větší srozumitelnost legislativy a rovnější podmínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 do českého právního řádu zavádí
či upravuje stávající limitní hodnoty pro prach tvrdých dřev, sloučeniny šestimocného
chrómu, které jsou karcinogeny (jako chrom), žáruvzdorná keramická vlákna, která jsou
karcinogen, respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého, benzen, vinylchlorid
monomer, ethylenoxid, 1,2-epoxypropan, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien,
hydrazin a bromethylen. Současně zavádí tzv. „skin notatice“ pro benzen, ethylenoxid,
akrylamid, o-toluidin a hydrazin.
Pro limitní hodnoty prachů tvrdých dřev a sloučenin šestimocného chrómu (jako chrom) jsou
směrnicí nastavena přechodná období. U limitní hodnoty prachů tvrdých dřev do 17. ledna
2023. U limitní hodnoty sloučenin šestimocného chrómu (jako chróm) do 17. ledna 2025.
U některých chemických látek, které nejsou směrnicí dotčeny, bude zachována národní
úprava. Limity budou zachovány jednak u látek, kde jsou stávající i navrhované limity
shodné, ale také u látek, kde jsou národní limity nižší/přísnější, neboť evropské právo
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připouští, aby členský stát uplatňoval přísnější limity než uvedená směrnice. Obecně platí, že
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se nemá ustupovat od již dosažené úrovně
ochrany. Jedná se o prach tvrdých dřev, žáruvzdorná keramická vlákna, respirabilní prach
krystalického oxidu křemičitého, benzen a ethylenoxid.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 do českého právního řádu zavádí
či upravuje stávající limitní hodnoty pro trichlorethylen, 4,4‘-methylendianilin, epichlorhydrin,
ethylendibromid, ethylendichlorid, emise výfukových plynů ze vznětových motorů, směsi
polycyklických aromatických uhlovodíků, především ty, které obsahují benzo(a)pyren, které
jsou karcinogeny a minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech
k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru. Současně zavádí tzv. „skin notatice“
pro trichlorethylen, 4,4‘-methylendianilin, epichlorhydrin, ethylendibromid, ethylendichlorid,
směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, především ty, obsahující benzo(a)pyren,
které jsou karcinogeny a minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech
k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru.
Pro limitní hodnotu emise výfukových plynů ze vznětových motorů je směrnicí nastaveno
přechodné období a to do 21. 2. 2023. Pro odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů platí
limitní hodnoty od 21. 2. 2026.
Obdobně jako v případě dříve citované směrnice, limity budou zachovány jednak u látek, kde
jsou stávající i navrhované limity shodné, ale také u látek, kde jsou národní limity
nižší/přísnější. Konkrétně se jedná o epichlorhydrin.
Směrnice stanovují řadu obecných minimálních požadavků na odstranění nebo snížení
expozice všem karcinogenům a mutagenům, které spadají do její působnosti.
Zaměstnavatelé musí identifikovat a vyhodnotit rizika pro zaměstnance, která jsou spojena s
expozicí konkrétním karcinogenům (a mutagenům), a v případě výskytu rizik musí zabránit
expozici. Pokud je to technicky možné, je vyžadováno (1) nahrazení postupem nebo
chemickým činitelem, který není nebezpečný nebo je méně nebezpečný. Tam, kde
nahrazení není technicky možné, musí být chemické karcinogeny v rámci technických
možností (2) vyráběny a používány v uzavřeném systému s cílem předejít expozici. Pokud to
není technicky možné, musí být úroveň (3) expozice zaměstnanců omezena na nejnižší
technicky možnou úroveň. Jedná se o povinnost minimalizace podle čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst.
3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
V reakci na podněty vycházející z praktické aplikace nařízení vlády širokou odbornou
veřejností jsou dále navrženy zejména následující úpravy v národní části nařízení vlády.
Napříč nařízením vlády dochází k terminologické úpravě výrazů, které nekorespondují se
zavedenou praxí, vyvolávají obsahovou nejistotu daného výrazu či se již v současné době
nevyužívají, resp. se jedná o pojmy, které byly přeneseny do nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
z nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Je usměrněn postup pro proces hodnocení zdravotních rizik
v případě rizikového faktoru chemické látky, postup při předvídatelné a nepředvídatelné
nadměrné expozici chemickou látkou. U rizikového faktoru lokální svalová zátěž došlo ke
zrušení ustanovení upravující postup odborného hodnocení předkládaného pro kategorizaci
práce, jelikož tento postup byl upraven v obecné rovině zákonem o ochraně veřejného
zdraví. Dochází k úpravě hodnocení zdravotního rizika a bližších požadavků na způsob
organizace práce a pracovních postupů a informací k ochraně zdraví u ruční manipulace
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s břemeny. Je navržena úprava podmínek zásobování pracoviště pitnou vodou a vodou pro
zajištění osobní hygieny zaměstnanců. V přílohové části nařízení vlády jsou upraveny
zejména tabulky pro přípustné horizontální rozdíly mezi stereoteplotou a výslednou teplotou
kulového teploměru na úrovni hlavy pro třídy práce I a IIa, seznam faktorů, jejich hygienické
limity a postup při jejich stanovení, resp. seznam chemických látek a jejich přípustné
expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace. Na dané navazuje i navržená úprava
hodnocení přípustnosti expozice směsi chemickým faktorům. V návaznosti na jednotný
postup jsou z vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů, přeneseny hodnoty
ukazatelů biologických expozičních testů do příloh nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Úpravou je
dotčena i část B přílohy č. 5 měření a hodnocení lokální svalové zátěže, která neodpovídala
současnému trendu měření a hodnocení.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
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., který provádí.

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
Návrh novely nařízení vlády zohledňuje požadavky směrnice Rady 98/24/ES
ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými
s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16
odst. 1 směrnice 89/391/EHS), podle které má Komise formou směrných limitních hodnot
expozice na pracovišti navrhnout unijní cíle ochrany zaměstnanců před riziky vyplývajícími
z expozice nebezpečných chemických činitelů, které mají být stanoveny na úrovni EU.
Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice 98/24/ES zmocňuje Komisi k tomu, aby uvedené limitní
hodnoty zavedla nebo změnila prostřednictvím opatření přijatých postupem podle čl. 17
směrnice Rady 89/391/ EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s přihlédnutím k dostupným metodám
měření.
Návrh nařízení vlády se dotýká oblastí upravených
- směrnicí Rady č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve které je v článku 7 a 14 uloženo
zaměstnavateli zajistit dohled nad zdravím zaměstnanců, přičemž transpozice
příslušných článků směrnice je provedena v zákoníku práce a zákoně č. 373/2011
Sb.,
- směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti,
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směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční práci s břemeny spojenou s rizikem, zejména
poškozením páteře pro zaměstnance,
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci,
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice
Rady 89/391/EHS),
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice
Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění),
směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu
směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady
98/24/ES a o změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí
seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady
98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES.
směrnicí Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví
zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci
(čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),
směrnicí 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),
směrnicí Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.

Uvedené směrnice, které se dotýkají upravovaných oblastí, jsou transponovány zejména
zákony, a to zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. a jejich
prováděcími právními předpisy.
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
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je v souladu s ústavním pořádkem České republiky
a se zákony, k jejichž provedení se nařízení vlády navrhuje.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nyní ve
znění pozdějších předpisů, vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2008 jako prováděcí právní předpis
zákona č. 309/2006 Sb., v souladu s ustanovením § 21 písm. a) citovaného zákona, kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
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mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), dnes ve znění pozdějších předpisů a k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. historicky vychází z nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády doznalo v důsledku nutné
transpozice mj. tří předchozích směrnic upravujících limitní expozice, významného posunu
podmínek ochrany zdraví pracovníků při práci s chemickými faktory a prachy.
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.
V současné době je expozice zaměstnanců karcinogenním a mutagenním látkám při práci
omezována nařízením vlády č. 361/2007 Sb. v Díle 3 „Chemické látky a směsi klasifikované
jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci“. Nařízení vlády stanovuje v příloze č.
2 „Chemické látky“, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení. V Části A je uveden
„Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné
koncentrace (NPK-P)“. Tento seznam musel být přijetím návrhu směrnice změněn, a to
nejpozději do dvou let od vstupu těchto směrnic v platnost.

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 zákoníkem
práce a dalšími dotčenými předpisy ochranu zdraví zaměstnanců před působením
jednotlivých negativně působících faktorů pracovního prostředí, v tomto případě faktoru
chemického. Navrhované expoziční hodnoty chemických látek budou buď nově zavedeny do
českého právního řádu, jejich limitní hodnoty budou upraveny nebo nedojde k úpravě
limitních hodnot, jelikož české limitní hodnoty jsou nastaveny totožně jako hodnoty směrnic či
národní limitní hodnoty jsou přísnější.
Na základě dat z Informačního systému kategorizace prací ČR se odhaduje, že limity
navrhované směrnicí 2017/2398 se týkají v ČR cca 500 pracovníků.
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Na základě dat z Informačního systému kategorizace prací ČR se odhaduje, že limity
navrhované směrnicí 2019/130 se týkají v ČR cca 554 pracovníků. Expozice všem pěti
karcinogenním/mutagenním agens upravovaných návrhem směrnice je v ČR regulovaná.
Návrh většinou zanedbatelně snižuje expoziční limity oproti limitům ČR, vyjma činitele
trichlorethylen, kde je navrženo výrazné zpřísnění expozičního limitu oproti expozičnímu
limitu ČR. V ČR se zpřísnění expozičního limitu trichlorethylenu dotkne 283 pracovníků.
Předpokládá se finanční dopad na podnikatelské subjekty u těch zaměstnavatelů, jejichž
provoz využívá řešené chemické látky. 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. Navrhované limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou důležitou součástí
obecných opatření na ochranu zaměstnanců před zdravotními riziky právě vyplývající
z nebezpečné expozice chemickým látkám. Nejedná se pouze o jediné opatření zajišťující
ochranu zdraví. Úprava limitních hodnot nepředpokládá navyšování například finančních
nákladů k zajištění pracovnělékařských služeb jako jednoho z dalších možných opatření
ochrany zdraví zaměstnanců (vyjma nově zavedených limitních hodnot).
V případě nově zaváděných limitních hodnot expozice nelze odhadnout počet zaměstnanců
či provozů, na které zavedení těchto hodnot bude mít vliv.
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní sociální dopady, rovněž nebude mít negativní
dopad na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména sociálně slabé, osoby se zdravotním
postižením a národnostní menšiny.
Dále nepředpokládáme dopad na životní prostředí.
7. 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.

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na ochranu soukromí a osobní údaje.
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zásadami ochrany soukromí.

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

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost
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a obranu státu.
B. Zvláštní část
K bodu 1 a 2
Novelizační bod je rozšířen zejména o směrnice Evropského parlamentu a Rady, které byly
vydány v Úředním věstníku EU označené jako novelizační směrnice 1. a 2. balíček ke
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
Do výčtu přímo použitelných právních předpisů Evropské unie, resp. do poznámky pod čarou
č. 21 se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, v platném znění.
K bodu 3 a 4 – § 1 odst. 1 písm. d)
Dochází pouze k úpravě stávající terminologie, která od vzniku nařízení vlády doznala změn
ve výkladu a vlastního chápání. Podmínky poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků (OOPP) je upraveno ustanovením § 104 zákoníku práce, resp. OOPP se
poskytují na základě hodnocení rizik. Podmínky poskytování OOPP jsou v nařízení vlády
upraveny zejména ustanovením §39 při „údržbě“. Ve vazbě na zákoník práce došlo k přidání
označení „zvláštní“ OOPP. Současně dochází k úpravě terminologie „chemické látky nebo
směsi nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic Evropského
parlamentu a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo
prachy“ i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně napříč celým
nařízením vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“
sjednocuje jako „chemický faktor“.
K bodu 4 – § 1 odst. 1 písm. g)
Jedná se výhradně o terminologické zpřesnění, kdy specifické výrazy „zátěž teplem
a chladem“ je nahrazena obecnými výrazy a to „nepříznivé mikroklimatické podmínky“.
Mikroklimatické podmínky je terminologie zavedená nařízením vlády. Současně dochází
k úpravě terminologie „chemické látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti
se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné
úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu
České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné
terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“.
K bodu 5 – § 1 odst. g)
Jedná se výhradně o terminologické zpřesnění, kdy specifické a dnes již neužívané termíny
„zdolávání mimořádné události“ je nahrazena obecnými výrazem a to „řešení události“.
Mikroklimatické podmínky je terminologie zavedená nařízení vlády. Současně dochází
k úpravě terminologie „chemické látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti
se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné
úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu
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České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné
terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“.
K bodu 6 – § 1 odst. 1 písm. i)
V návaznosti na dikci směrnice Evropského parlamentu a Rady, ze které vychází,
že přípustné expoziční limity jsou limity nepřekročitelnými, nelze upravit postup v případně
nadměrné
expozici
karcinogenům
nebo
mutagenům.
Dále
dochází pouze
k terminologickému zpřesnění, kde dochází k přidání slov „při práci“ k frázi „s biologickými
činiteli“ a jasnému vydefinování jakou zátěží je míněn výraz „zátěž“, resp. dochází
k vydefinování, že v návaznosti na rizikové faktory fyzická i psychická zátěž.
K bodu 7 – § 1 odst. 1 písm. k)
Výraz „minimální požadavky na školení …“ se jeví jako nadbytečně ohraničující. Rozsah
školení je jednoznačně upraven dotčenými právními předpisy, například zákoníkem práce
atp., kde výraz „minimální“ není užíván. Z daného důvodu, aby docházelo k užívání jednotné
terminologie, se navrhuje odstranění výrazu „minimální“.
K bodu 8 – § 1 odst. 6
Dochází pouze k aktualizaci poznámky pod čarou a záměnou výrazu „výstavba“ za „stavba“,
který je užíván v aktuálně platných dotčených právních předpisech.
K bodu 9 – § 2 odst. 1
Dochází k úpravě terminologie, která je spojena s úpravou hlavy V nařízení, tak aby nařízení
vlády korelovalo s vyhláškou 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.
K bodu 10 – § 2 odst. 2
Dochází k zakotvení stávající praxe, kde v rámci výkonu hodnocení rizikových faktorů práce
je běžně užíván princip současného vědeckého poznání čili EBM.
K bodu 11 – § 2a
Termín „trvalá práce“ je v praxi běžně užíván, aniž by došlo k přesnému a obecnému
uvedení, že se jedná o práci trvající čtyři a více hodin. Dosud je termín „trvalé práce“ užíván
pouze u mikroklimatických podmínek. Pro potřeby aplikace nařízení vlády a termínu „trvalá
práce“ i pro jiné rizikové faktory je dovozováno právě o institut zavedený u mikroklimatických
podmínek.
K bodu 12 – § 3
Dochází k vypuštění pojmu „stereoteplota“ a to v celém nařízení včetně příloh. Jde
o vyjádření horizontálního rozdílu teplot pro třídy práce I a IIa - pro tyto třídy práce v mírném
tepelném prostředí nemá smysl horizontální rozdíl teplot hodnotit, potřebné by to bylo pro
teplé a horké provozy ve vyšších třídách práce, ale pro tyto případy tabulka 4 přílohy neplatí.
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Obecně laboratoře nejsou stereoteploměry vybaveny. Pořizovací cena přístroje je od 360
tisíc korun. K dispozici je pouze ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, Státním
zdravotním ústavu.
K bodu 13 – § 3a písm. c) a d)
Dochází k terminologickému zpřesnění a zavedení dnes odborně užívanému pojmu. Tedy „je
dosažena“ je nahrazen výrazem „není překročena“.
K bodu 14 – § 3a písm. f)
Legislativně-technická úprava v důsledku novelizačního bodu.
K bodu 15 – § 3a písm. f)
Obměna zastaralé terminologie.
K bodu 16 – § 3a písm. g)
Obměna zastaralé terminologie.
K bodu 17 – § 3a písm. h)
Legislativně-technická úprava v důsledku novelizačního bodu.
K bodu 18, 19 a 20 – § 3 písm. h) a další
Dochází k cílené úpravě již neužívané terminologie či ke sjednocení užívaných pojmů.
Dochází k vypuštění pojmu „stereoteplota“ a to v celém nařízení včetně příloh. Jde
o vyjádření horizontálního rozdílu teplot pro třídy práce I a IIa - pro tyto třídy práce v mírném
tepelném prostředí nemá smysl horizontální rozdíl teplot hodnotit, potřebné by to bylo pro
teplé a horké provozy ve vyšších třídách práce, ale pro tyto případy tabulka 4 přílohy neplatí.
Obecně laboratoře nejsou stereoteploměry vybaveny. Pořizovací cena přístroje je od
360 tisíc korun. K dispozici je pouze ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě a Státním
zdravotním ústavu.
Dochází k vypuštění věty „Hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za podmínky
rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo menší než 0,2 m.s-1 nahradit hodnocením podle
výsledné teploty kulového teploměru (tg).“ jelikož je v tabulce č. 2 přílohy č. 1 uvedeno to
nebo tg., tj. je jim dána rovnost, bez jakýchkoli omezujících podmínek.
V návrhu ustanovení § 3a písm. h) je odkazováno na českou technickou normu ČSN EN
7726 Tepelné prostředí. Přístroje a metody měření fyzikálních veličin.
K bodu 21 – § 3b odst. 2
Dochází k cílené úpravě již neužívané terminologie či ke sjednocení užívaných pojmů.
K bodu 22 – § 3b odst. 3 a další
Dochází k cílené úpravě již neužívané terminologie či ke sjednocení užívaných pojmů.
Dále se jedná o legislativně-technickou úpravu v důsledku novelizačního bodu.
K bodu 23 – §3b odst. 3
Měření na venkovním pracovišti ať už v letním nebo zimním období nemá smysl, nelze
stanovit charakteristickou směnu, při které by bylo možno vyhodnotit podmínky odpovídající
danému období. Vhodnější a přesnější je použití meteorologických dat.
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K bodu 24 – §3b odst. 3 a další
Legislativně-technická úprava v důsledku novelizačního bodu.
K bodu 25 – §3b odst. 5
Dochází k zahrnutí do hodnocení mikroklimatických podmínek i osob neaklimatizovaných.
Shodně dochází k odkazu na přílohovou část nařízení, kde jsou stanoveny jednotlivé
hygienické limity pro dané faktory a jejich indikátory.
K bodu 26 – §4 odst. 1
Dochází k odstranění přílohy 1, část B tabulek č. 1a až 2c, které mají omezené použití díky
stanoveným okrajovým podmínkám a jsou platné pro osmihodinovou pracovní dobu.
Výpočetní program podle převzaté evropské normy (ČSN EN ISO 7933) lze použít i pro
dvanáctihodinovou pracovní dobu a respektuje skutečné okrajové podmínky prostředí,
pracovní polohu i aklimatizaci zaměstnance.
K bodu 27 – § 4 odst. 1
Obměna neadekvátního výrazu a dále dochází k legislativně-technické úpravě v důsledku
novelizačního bodu.
K bodu 28, 29, 33 – § 4 odst. 2 a 4
Navazuje na terminologickou úpravu u rizikového faktoru mikroklimatické podmínky na
pracoviště, které jsou navrženy v dalších novelizačních bodech.
Stávajícího znění nařízení vlády není jasné (a zaměstnavatelé se na to ptají) jaké mají být
odpovídající tepelně izolační vlastnosti oděvu do dané nízké teploty a není ani řešeno
režimové opatření přípustné doby práce v chladu tak, je to při zátěži teplem (je zcela
vynecháno teplotní rozmezí na pracovišti 10 až 18 °C a takových pracovišť je např. v
potravinářství, logistice apod., hodně a i původní ustanovení odst. 4 nemá klinický validní
podklad. Výstupem normy (resp. výpočetního programu podle normy) po zadání
mikroklimatických parametrů prostředí a informací o činnosti zaměstnance je požadovaný
tepelný odpor oděvu a přípustná doba práce. Normou je ČSN EN ISO 11079 Ergonomie
tepelného prostředí – Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace
oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.
Ustanovení § 4 odst. 2 se odkazuje na českou technickou normu ČSN EN ISO 7933
Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu
pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.
Ustanovení § 7 odst. 1 se odkazuje na českou technickou normu ČSN EN ISO 11079
Ergonomie tepelného prostředí – Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné
izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.
K bodu 30 – § 4a odst. 1
Legislativně-technická úprava v důsledku novelizačního bodu.
K bodu 31, 32 – § 6 odst. 1 a další
10

Obměna neadekvátního výrazu.
K bodu 34 – § 7 odst. 4
Obměna neadekvátního výrazu. Legislativně technická úprava.
K bodu 35 – § 7 odst. 5
Termín „trvalá práce“ je v praxi běžně užíván, aniž by došlo k přesnému a obecnému
uvedení, že se jedná o práci trvající čtyři a více hodin. Dosud je termín „trvalé práce“ užíván
pouze u mikroklimatických podmínek. Pro potřebu aplikace nařízení vlády a termínu „trvalá
práce“ i pro jiné rizikové faktory je dovozováno právě o institut zavedený u mikroklimatických
podmínek.
K bodu 36 – § 8 odst. 1
Legislativně technická úprava, odkaz na přílohovou část nařízení vlády.
K bodu 37 – Hlava III
Dochází k úpravě terminologie „chemické látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti se
sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné
úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu
České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné
terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“.
K bodu 38 – § 9 – 12
Dochází k uvedení terminologického souladu s předpisy Evropské unie, resp. směrnice
Evropského parlamentu a Rady 1998/24/ES a to s čl. 2. Jedná se o výrazy standardně
užívané nařízením vlády i zmocňujícím zákonem č. 309/2006 Sb. Dále v návaznosti na
výstup Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2018_05_16) je nutné
vzít v úvahu, že při používání karcinogenů v technologických a výrobních procesech mohou
vznikat látky, které nejsou obsaženy v nařízení REACH. Jednotlivé rizikové prostory jsou
vydefinovány v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
Do těchto pásem se zařazuje podle způsobu účinku, cesty vstupu chemického karcinogenu
do organismu a míry ohrožení zdraví pracovníků i hygienická zařízení nebo některé jejich
části, a dále podle posouzení příslušného orgánu hygienické služby. Vazba na čl. 9 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
Dochází k zavedení historicky užívaných zkratek pro přípustné expoziční limity a nejvyšší
přípustné koncentrace. Zkratky PEL a NPK-P byly dosud výhradně v přílohách nařízení
vlády, nikoli ve vlastním textu. Dále v návaznosti na přenos hodnot a metod vyšetřování
biologických expozičních hodnot je do nařízení současně přenesen výraz biologický
expoziční test.
Navazuje na terminologickou úpravu. Současně dochází k úpravě terminologie „chemické
látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic
Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky
a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně
napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo
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směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“. V návaznosti na sjednocení výrazu
chemický činitel, kdy je prach zakomponován pod výraz chemický faktor je nezbytné
odstranit i měřící jednotky a činitele navazující na výraz „prach“.
Dochází k úpravě přípustného hygienického limitu pro práce, které jsou nepřímou součástí
výrobního procesu. Zavedený přístup, kdy se hodnotila 1/3 přípustného limitu pro
koncentrace chemického faktoru na 1/5 přípustného expozičního limitu.
Jedná se o terminologickou úpravu za termíny, které jsou užívány v dotčených právních
předpisech. Dále dochází k provázanosti s povinností hodnocení rizikových faktorů podle
zákona č. 309/2006 Sb. a to včetně kombinace daných rizikových faktorů.
V návaznosti na přenos hodnot a metod vyšetřování biologických expozičních hodnot je do
nařízení současně přenesen výraz biologický expoziční test. Proces hodnocení biologických
expozičních testů je přenesen do těla nařízení vlády a jeho příloh.
Dochází k terminologické úpravě zavedených podmínek měření a hodnocení inhalační
expozice chemickým látkám a to ve vazbě na způsob hodnocení stanovený českou
technickou normou. Stávající limity a přílohy nejsou změnou dotčeny.
Dochází k terminologické úpravě zavedených podmínek měření a hodnocení inhalační
expozice chemickým látkám a to ve vazbě na způsob hodnocení stanovený českou
technickou normou. Stávající limity a přílohy nejsou změnou dotčeny.
Dochází k napravení vzniklé nepřesnosti. „Počty vláken/cm3“ se nahrazuje výrazem „jako
koncentrace hmotnosti v mg.m-3“.
Dále je písm. e) § 10 odst. 1 rozšířen o popis náplně práce zaměstnance jako podklad pro
hodnocení zdravotního rizika zaměstnance u rizikového faktoru chemické látky.
Dochází k provázání na systém pracovnělékařských služeb, aby poskytovatel
pracovnělékařských služeb měl komplexní informace pro jeho proces rozhodování.
V návaznosti na princip kategorizace práce, kdy dochází k řízenému povolování
překračování hygienických limitů, se jedná o údaj, který je stěžejní k procesu rozhodování.
Dochází usměrnění terminologie „mimořádná událost“ do současně užívaných odborných
výrazů a to „nadměrná expozice při nepředvídatelné situaci“. Dále v návaznosti na úpravu je
nezbytné upravit slovosled věty, kde na závěr se dodává „kromě informování zaměstnanců“
jež se jedná o uvozovací větu jednotlivých písmenům předmětného odstavce 3.
Dále v návaznosti na výstup Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(2018_05_16) je nutné vzít v úvahu, že při používání karcinogenů v technologických
a výrobních procesech mohou vznikat látky, které nejsou obsaženy v nařízení REACH.
Jednotlivé rizikové prostory jsou vydefinovány v návaznosti na směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2004/37/ES.
Do těchto pásem se zařazuje podle způsobu účinku, cesty vstupu chemického karcinogenu
do organismu a míry ohrožení zdraví pracovníků i hygienická zařízení nebo některé jejich
části, a dále podle posouzení příslušného orgánu hygienické služby. Provázání na čl. 9
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
Ustanovení § 9 odst. 7 se odkazuje na následující české technické normy: ČSN EN 14042
Ovzduší na pracovišti – Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým
a biologickým činitelům, ČSN P CEN/TS 15279 Expozice pracoviště - Měření expozice kůže
- Principy a metody, ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti – Měření expozice při vdechování
chemických činitelů – strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.
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ČSN EN 1540 Ovzduší na pracovišti – Terminologie; Měření expozice při vdechování
chemických činitelů – strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.
ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti – vymezení velikostních frakcí pro měření polétavého
prachu, ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště – Všeobecné požadavky na postupy měření
chemických látek, ČSN EN 13936 Expozice pracoviště – Postupy pro měření chemických
látek přítomných jako směs polétavých částic a par – Požadavky a metody zkoušení a ČSN
EN 13205-1 Expozice pracoviště – Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace
částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky; ČSN EN 12341 83 5612 Kvalita
ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí
aerosolových částic PM10 a PM2,5.
Ustanovení § 9 odst. 8 se odkazuje na následující české technické normy: ČSN EN 14042
Ovzduší na pracovišti – Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým
a biologickým činitelům, ČSN P CEN/TS 15279 Expozice pracoviště - Měření expozice kůže
- Principy a metody, ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti – Měření expozice při vdechování
chemických činitelů – strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.
ČSN EN 1540 Ovzduší na pracovišti – Terminologie; Měření expozice při vdechování
chemických činitelů – strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.
ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti – vymezení velikostních frakcí pro měření polétavého
prachu, ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště – Všeobecné požadavky na postupy měření
chemických látek, ČSN EN 13936 Expozice pracoviště – Postupy pro měření chemických
látek přítomných jako směs polétavých částic a par – Požadavky a metody zkoušení a ČSN
EN 13205-1 Expozice pracoviště – Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace
částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky; ČSN EN 12341 83 5612 Kvalita
ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí
aerosolových částic PM10 a PM2,5.
K bodu 39 – § 12a
Právní úprava v něm obsažená je v právním řádu České republiky v současné době
duplicitní, a to ve výčtu nebezpečností jednotlivých chemických látek, se kterými žáci mohou
pracovat. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. umožňuje práci s látkami klasifikovanými jako
toxické, akutně toxické třídy 3, toxické pro specifické cílové orgány kategorie 2, žíravé
kategorie 1, vysoce a extrémně hořlavé kategorie 1 nebo 2, vysoce toxické kategorie 1 nebo
Stávající ustanovení § 12a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. rovněž neumožňuje nakládání
s chemickými látkami v odborných kroužcích ve střediscích volného času atp. Ustanovení
§ 12a říká, že žáci smějí s uvedenými látkami nakládat pouze v rámci přípravy na povolání.
Vyhláška č. 61/2018 Sb. dále nad rámec nařízení vlády mj. umožňuje práci s látkami
s nebezpečností mutagenita pro zárodečné buňky, karcinogenita, toxicita pro reprodukci,
toxicita pro specifické cílové orgány. V daném lze tedy spatřovat i možnou dvojkolejnost.
U žáka nakládajícího s látkou, jejíž nebezpečnost není nařízením vlády upravena, dojde
k porušení daného právního předpisu. Orgán ochrany veřejného zdraví, resp. krajská
hygienická stanice provádějící výkon státního zdravotního dozoru, by se v daném případě
držel dikce nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., nikoli školského
zákona a prováděcí vyhlášky č. 61/2018 Sb.
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Ustanovení § 12a nařízení vlády bylo vloženo do nařízení vlády novelou č. 32/2016 Sb.
a bylo reakcí na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, kde byla v návaznosti přijetí
přímo použitelného předpisu EU, tzv. nařízení REACH 1107/2009 a vyhlášky č. 180/2015
Sb. (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) zrušena možnost zacházení
s chemickými látkami nebo jejich směsmi osobami mladšími 18 let, a to i v případě přípravy
na povolání, což v odvětví školství vyvolalo velmi ostrou kritiku. Z tohoto důvodu bylo
na základě politického rozhodnutí přistoupeno k doplnění nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
o uvedený § 12a na přechodnou dobu s tím, že byla zároveň na MŠMT vytvořena Pracovní
skupina, která na základě zmocnění podle § 65 odst. 4 školského zákona vypracovala návrh
nové vyhlášky. Součástí této pracovní skupiny byli i zástupci MZ. Tato vyhláška vyšla ve
Sbírce zákonů pod č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí
a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů, s účinností
od 27. 4. 2018.
K bodu 40 – § 13 odst. 3
Legislativně-technická úprava.
K bodu 41 – § 14 odst. 1
V návaznosti na přenos hodnot a metod vyšetřování biologických expozičních hodnot je do
nařízení současně přenesen výraz biologický expoziční test. Proces hodnocení biologických
expozičních testů je přenesen do těla nařízení vlády a jeho příloh.
V návaznosti na přenos hodnot a metod vyšetřování biologických expozičních hodnot je do
nařízení současně přenesen výraz biologický expoziční test. Proces hodnocení biologických
expozičních testů je přenesen do těla nařízení vlády a jeho příloh. Obdobně je z vyhlášky,
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
přeneseno do nařízení vlády ověřování a hodnocení plumbémie.
K bodu 42 – § 14 odst. 2
Obměna neadekvátního výrazu, dále je jedná o úpravu terminologie - poskytovatel
pracovnělékařských služeb.
K bodu 43 – § 15 odst. 1
Jedná se o legislativně-technickou úpravu v důsledku jednotlivých novelizačních bodů. Dále
dochází k přenosu hodnot a metod vyšetřování biologických expozičních hodnot.
Do nařízení je současně přenesen výraz biologický expoziční test. Proces hodnocení
biologických expozičních testů je přenesen do těla nařízení vlády a jeho příloh. Obdobně je
z vyhlášky, 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 přeneseno do nařízení vlády ověřování a hodnocení plumbémie.
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K bodu 44, 45 – § 15 odst. 3 a odst. 5
V návaznosti na přenos hodnot a metod vyšetřování biologických expozičních hodnot je do
nařízení současně přenesen výraz biologický expoziční test. Proces hodnocení biologických
expozičních testů je přenesen do těla nařízení vlády a jeho příloh. Obdobně je z vyhlášky,
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
přeneseno do nařízení vlády ověřování a hodnocení plumbémie. A to vše včetně povinnosti
vzniku kontrolovaného pásma vycházejícího v obecné rovině ze zákona č. 309/2006 Sb.
K bodům 46, 47 – Hlava III, díl 3, § 16
Dochází k úpravě terminologie v kapitole mimořádné události, „chemické látky nebo směsi
nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu
a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“
i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením
vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje
jako „chemický faktor“. Dále se zakládá seznam pracovních procesů s rizikem chemické
karcinogenity po vzoru směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
K bodu 48 – § 17 odst. 1
Dochází k úpravě terminologie v kapitole mimořádné události, „chemické látky nebo směsi
nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu
a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“
i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením
vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje
jako „chemický faktor“.
K bodu 49 – § 17 odst. 2
Legislativně-technické úpravy.
K bodu 50 – § 18 odst. 1
Dochází k úpravě terminologie v kapitole mimořádné události, „chemické látky nebo směsi
nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu
a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“
i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením
vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje
jako „chemický faktor“.
K bodům 51 – § 18 odst. 2
Dochází k úpravě terminologie v kapitole mimořádné události, „chemické látky nebo směsi
nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu
a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“
i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením
vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje
15

jako „chemický faktor“. A to včetně provázání na ustanovení § 7 zákona č. 309/2006 Sb.
a kontrolovaných pásem.
K bodu 52 – § 18 odst. 3
Dochází k úpravě terminologie v kapitole mimořádné události, „chemické látky nebo směsi
nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu
a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“
i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením
vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje
jako „chemický faktor“. A to včetně provázání na zákoník práce a realizaci preventivních
opatření.
K bodům 53, 55, 57 – § 18 odst. 4
Dochází k úpravě terminologie v kapitole mimořádné události, „chemické látky nebo směsi
nebo prachem“. V souvislosti se sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu
a Rady dochází k nezbytné úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“
i v dotčeném právním předpisu České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením
vlády v důsledku zmíněné terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje
jako „chemický faktor“. A to včetně provázání na ustanovení § 7 zákona č. 309/2006 Sb.
a kontrolovaných pásem.
K bodům 54, 56, 58 – § 18 odst. 5
Dochází k úpravě terminologie „chemické látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti se
sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné
úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu
České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné
terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“.
Dále je upravena terminologie expozice karcinogenů, mutagenů a teratogenů v návaznosti
na znění dotčených směrnic Evropského parlamentu a Rady.
K bodu 59 – § 21 odst. 6
Legislativně-technická úprava. Náprava zastaralého označení pracovnělékařských služeb.
K bodu 60 – Hlava IV
Legislativně-technická úprava, resp. doplnění názvu uvozující věty v návaznosti na předmět
upravující hlava IV.
K bodu 61 – § 23 odst. 1
Legislativně-technická úprava.
K bodu 62 – § 23 odst. 5
Dochází k úpravě hygienického limitu, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže. Jedná
se zpřesnění postupu pro situace, kdy je expozice rizikovému faktoru nižší než plnou
osmihodinovou pracovní dobu. Filosofie stanovení těchto limitu je taková, že rozhodující pro
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posouzení pracovní zátěže je dosažení daného základního rizikového hygienického limitu v
průměrné směně.
K bodu 63 – § 25 odst. 7
Návrhem dochází ke zvýšení senzitivity měření v návaznosti na užívané přístroje. Nastavení
hodnoty vynakládaných svalových sil bylo velmi nízké. Jedná se o narovnání právního
předpisu s možnými technickými podmínkami senzitivity měřící techniky.
K bodu 64 – § 25 odst. 8
Dochází k úpravě hygienického limitu, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže. Jedná
se zpřesnění postupu pro situace, kdy je expozice rizikovému faktoru nižší než plnou
osmihodinovou pracovní dobu. Filosofie stanovení těchto limitu je taková, že rozhodující pro
posouzení pracovní zátěže je dosažení daného základního rizikového hygienického limitu v
průměrné směně.
K bodu 65 – § 25 odst. 9
Podle stávajícího znění § 38 zákona o ochraně veřejného zdraví pro účely zařazení prací i
do druhé kategorie musí být provedeno měření faktoru pracovních podmínek, a to
akreditovanou nebo autorizovanou osobou. Nově se navrhuje, aby vyjma rigidně
stanovených podmínek bylo možné předložit i odborné hodnocení, které je výhradně určeno
pro práce nerizikové. Dále je zákonem stanovena podmínka, že nově navržené odborné
hodnocení provedené podle §83a není možné uplatnit na pracovištích, kde za posledních
deset bylo uznáno onemocnění nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.
Změna je navržena, aby došlo k zefektivnění objektivizace pracovních podmínek, které
budou korelovat s podmínkami pracovního prostředí. V důsledku předpokládáme snížení
finanční a časové náročnosti objektivizace nerizikových faktorů pracovních podmínek, tj.
objektivizace pro některé faktory, zejména fyziologické a to do 30 dnů ode dne zahájení
výkonu práce nebo změny jejich podmínek je obtížně proveditelné. V praxi se osvědčilo
odborné hodnocení provedené osobou autorizovanou nebo akreditovanou. Ten však nelze
použít, má-li jít o práce rizikové, nebo práce, při jejichž výkonu se vyskytly nemoci z povolání
nebo ohrožení nemocí z povolání. Navrhuje se proto upravit § 25 s tím, že navržený postup
se nebude týkat ostatních postupů zaměstnavatele, např. při zjišťování úrovně rizikového
faktoru podle § 102 odst. 3 zákoníku práce.
Na navrhovanou úpravu navazují i postupy dotčených právních předpisů, jako je zejména
nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Faktory fyzické zátěže (zejména lokální a celková svalová zátěž) jsou nejčetnějším rizikovým
faktorem pracovních podmínek v České republice. Podle § 38 zákona o ochraně veřejného
zdraví ve spojení s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pro účely zařazení prací i do
druhé kategorie musí být provedeno měření tohoto faktoru, a to akreditovanou nebo
autorizovanou osobou. Měření faktoru lokální svalová zátěž je nejen finančně náročné, ale v
termínech stanovených § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. do 30 dnů ode dne
zahájení výkonu práce nebo změny jejich podmínek i obtížně proveditelné. V praxi se
osvědčilo odborné hodnocení provedené osobou autorizovanou nebo akreditovanou v
souladu s § 83a zákona o ochraně veřejného zdraví. Navrhuje se proto upravit § 38 s tím, že
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navržený postup se nebude týkat ostatních postupů zaměstnavatele, např. při zjišťování
úrovně rizikového faktoru podle § 102 odst. 3 zákoníku práce či ověřování podmínek vzniku
nemocí z povolání nebo ohrožení nemocemi z povolání.
Stanovením možnosti provedení objektivního ověření faktorů fyzické zátěže vyjma měřením
také odborným hodnocením prostřednictvím osoby podle § 83a zákona o ochraně veřejného
zdraví budou eliminovány potíže při objektivizaci jednotlivých pracovních operací při jejich
kombinaci. K zajištění komplexního vyhodnocení dopadů na ochranu zdraví zaměstnanců by
zaměstnavatel měl vyhodnotit jednotlivé pracovní operace a případné kombinace těchto
jednotlivých operací. V případě výrobních linek vzniká početná matice jednotlivých
variantních řešení, které zaměstnavatel v současné době musí objektivně ověřit měřením.
Finanční náročnost je v daném případě výrazná a dochází k obcházení této zákonné
povinnosti (z důvodu finanční náročnosti). Odborným hodnocením akreditovanou nebo
autorizovanou osobou bude zajištěna dostatečná ochrana zdraví zaměstnanců, které bude
dostupné podnikatelským subjektům. Pro využití institutu odborné hodnocení se nastavují
konkrétní podmínky využití daného nástroje pro objektivizaci faktorů pracovního prostředí.
Jedním z daného je nepřítomnost nemocí z povolání po dobu tří let. Doba se považuje jako
rozhodnutí pro období ověřování podmínek pro vznik onemocnění a současně dostačujícího
období pro odstranění příčinných faktorů pro vznik nemoci z povolání.
K bodům 66, 67, 69 – § 26 a § 27 a Hlava V
Z důvodu provázání s technickými normami upravující proces hodnocení a měření došlo
k úpravě neaktualizovaného procesu hodnocení pomocí dvoukrokového systému. Současně
dochází k úpravě příloh s procesy hodnocení a měření, kde se nově navrhuje postupovat
podle způsobu měření uvedeného v technických normách. Tuto změnu musí reflektovat další
novelizační body.
Z důvodu vazby s technickými normami upravující proces hodnocení a měření došlo
k úpravě neaktualizovaného procesu hodnocení ruční manipulace s břemeny. Současně
dochází k úpravě příloh s procesy hodnocení a měření, kde se nově navrhuje postupovat
podle způsobu měření uvedeného v technických normách. Tuto změnu musí reflektovat další
novelizační body. Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemeny zahrnuje
mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaných břemen, kumulativní hmotnosti a
vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence, popř. hodnot tlačných a
tažných sil i vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.
Současně v návaznosti na soulad s vyhláškou 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, došlo k přesunu výkladu
rizikového faktoru ruční manipulace s břemeny, psychické zátěže, tak aby odpovídala
jednotlivých rizikových faktorům, jak pobíhá jejich kategorizace. Pracovní poloha je
samostatným faktorem, stejně jak je uvedeno ve vyhlášce č.432/2003 Sb. a naopak ruční
manipulace s břemeny není z pohledu vyhlášky č. 432/2003 Sb. samostatný faktor, ale je
součástí hodnocení celkové fyzické zátěže.
K bodu 68 – § 27a
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Legislativně-technická úprava.
K bodům 70 – 75 – § 41 a dále
Dochází k úpravě terminologie „chemické látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti se
sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné
úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu
České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné
terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“.
K bodu 76 – § 45
V návaznosti na výkladové aplikační nedostatky dochází ke zpřesnění uvedeného textu a to
v návaznosti na novelizovanou českou technickou normu o sdruženém osvětlení.
Ustanovení § 45 se odkazuje na následující české technické normy: ČSN 73 0580 Denní
osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
Ustanovení § 45 odst. 5 se odkazuje na následující české technické normy: ČSN 73 0580
Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a
osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
K bodu 77 – § 48
Dochází k vydefinování limitace ustanovení § 48, kdy se určují podmínky pracoviště, které
nejsou daným ustanovením dotčeny.
K bodu 78 – § 49
Legislativně-technická úprava.
K bodu 79 a 80 – § 51 a § 52 odst. 1
Dochází pouze k odbornému a výrazovému zpřesnění.
K bodu 81 – § 53
Dochází pouze k odbornému a výrazovému upřesnění, které vychází z nedostatku v praxi
a užívaných výrazů v přímo použitelných předpisů Evropské unie.
Zejména se jedná o zavedení, po vzoru novely zákona o ochraně veřejného zdraví, tzv.
H vět definující různé nebezpečnosti a vlastnosti chemických látek.
Dochází k nahrazení archaických výrazů pro jednotlivé vlastní chemických látek a to např.
pojmy „vysoce toxický“ a „toxický“ používal z hlediska vlivu na zdraví člověka „starý“ systém
klasifikace látek a směsí podle zákona č. 350/2011 Sb., (chemický zákon) a je nevhodné
zvolit tyto pojmy jako legislativní zkratky, které se v novém systému neobjevují. Tento „starý“
systém klasifikace byl zrušen k 31. 5. 2015 pro látky a směsi nově uváděné na trh. Časté
dotazy se stále objevují, neboť si čtenáři zákona neuvědomí, že je v jednotlivých odstavcích
použit termín vysoce toxický jako legislativní zkratka a upozorňují na chybu v zákoně.
Z tohoto důvodu byly změněny odstavce a paragrafy, kde byla použita nevhodná legislativní
zkratka.
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V rámci vnějšího připomínkového řízení zákona o ochraně veřejného zdraví došlo k postupu
předmětného návrhu, kdy nejjednodušší a nejlépe uživatelsky příjemným bude užití
standardizovaných vět o nebezpečnosti; z daného důvodu je úpravě promítnuta i do nařízení
vlády.
Ustanovení § 53 se odkazuje na české technické normy množství zdravotnické prostředky k
tomu určeného podle příslušné české technické normy ČSN EN 15154 Bezpečnostní sprchy
pro první pomoc zejména část 2 nebo 4.
K bodům 82, 83 – § 54 odst. 3 a 4
Dochází k úpravě terminologie „chemické látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti se
sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné
úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu
České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné
terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“.
K bodu 84 – § 55 odst. 5
Dochází pouze k odbornému a výrazovému zpřesnění, které vychází k nedostatku v praxi
a užívaných výrazů v přímo použitelných předpisů Evropské unie.
Zejména se jedná o zavedení, po vzoru novely zákona o ochraně veřejného zdraví, tzv.
H vět definující různé nebezpečnosti a vlastnosti chemických látek.
Dochází k nahrazení archaických výrazů pro jednotlivé vlastní chemických látek a to např.
pojmy „vysoce toxický“ a „toxický“ používal z hlediska vlivu na zdraví člověka „starý“ systém
klasifikace látek a směsí podle zákona č. 350/2011 Sb., (chemický zákon) a je nevhodné
zvolit tyto pojmy jako legislativní zkratky, které se v novém systému neobjevují. Tento „starý“
systém klasifikace byl zrušen k 31. 5. 2015 pro látky a směsi nově uváděné na trh. Časté
dotazy se stále objevují, neboť si čtenáři zákona neuvědomí, že je v jednotlivých odstavcích
použit termín vysoce toxický jako legislativní zkratka a upozorňují na chybu v zákoně.
Z tohoto důvodu byly změněny odstavce a paragrafy, kde byla použita nevhodná legislativní
zkratka.
V rámci vnějšího připomínkového řízení zákona o ochraně veřejného zdraví došlo k postupu
předmětného návrhu, kdy nejjednodušší a nejlépe uživatelsky příjemným bude užití
standardizovaných vět o nebezpečnosti; z daného důvodu je úpravě promítnuta i do nařízení
vlády.
K bodu 85 – § 55a
Dochází k úpravě terminologie „chemické látky nebo směsi nebo prachem“. V souvislosti se
sjednocenou terminologií směrnic Evropského parlamentu a Rady dochází k nezbytné
úpravě terminologie „chemické látky a směsi nebo prachy“ i v dotčeném právním předpisu
České republiky, kdy se jednotně napříč celým nařízením vlády v důsledku zmíněné
terminologie EU „chemické látce nebo směsi a prachu“ sjednocuje jako „chemický faktor“.
K bodu 86 – příloha č. 1, část A
Dochází k úpravě názvu tabulky přílohy a to v důsledku užívané terminologie.
Jedná se o legislativně-technickou úpravu a to zejména v názvu tabulky č. 2 části A přílohy
č. 1.
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Cílem je zjednodušení chápání celoročních přípustných mikroklimatických podmínek.
Obecně nelze dovozovat, jak tomu v praxi dochází, aby předmětná tabulka platila pro
pracoviště s technologickými požadavky. Zde má přednost ochrana zaměstnance, která se
realizuje zejména cyklem práce, přestávkami nebo poskytováním OOPP.
Opětovné doplnění sloupce vymezujícího optimální teploty na pracovišti - ty sloužily pro
návrh větrání i jako kontrola pro HS, zda jsou na pracovišti optimální podmínky, nebo zda
zaměstnanci pracují v ještě přípustném tepelném diskomfortu. Žádosti o opětovné vložení
optimálních požadavků pocházejí od zaměstnavatelů, pracovníků HS i projektantů. Dochází
k rozšíření názvu tabulky č. 2 přílohy č. 1 o označení „celoroční“. K úpravě dochází
v návaznosti na odlišné výklady, zda lze limitní hodnoty tabulkou uvedené uplatnit v průběhu
celého roku. Legislativně technická úprava, kdy se název tabulky č. 3 části A přílohy č. 1
předsouvá před označení „tabulky č. 3“. Současně dochází k nápravě, jelikož tabulkou
nejsou upraveny minimální hodnoty, ale přípustné rozmezí hodnot.
Doplnění sloupce vymezujícího optimální teploty na pracovišti sloužící pro návrh větrání
i jako kontrola pro orgán ochrany veřejného zdraví. Dále se jedná optimální podmínky
pracoviště, nebo zda zaměstnanci pracují v ještě přípustném tepelném diskomfortu.
Dochází k úpravě na základě úpravy principu použití stereoteploměru.
Legislativně-technická úprava spojená s věcnou nesprávností, resp. je horizontální rozdíl
nahrazen správným výrazem – vertikální rozdíl.
Dochází k úpravě správnosti názvu tabulky, aby byl zřejmý rozsah tabulkou řešeného.
Tabulkou je řešeno náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě t0 nebo tg
na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální
ztráty tekutin.
K bodu 87 – příloha č. 2, část A a B
Dochází v návaznosti na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 a 2019/130
k úpravě „Seznamu chemických látek faktorů a jejich přípustné expoziční limity (PEL)
a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)“ a to jak v PEL, tak NPK-P u faktorů, které se
v důsledku směrnic přidávají. Současně dochází k přepočtu na ppm na teplotu prostředí
20°C a tlak 101,3 kPa.
Dochází k doplnění přehledu pracovních procesů s rizikem chemické karcinogeny, který
vychází z prvotní podoby směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
V návaznosti na novelu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES směrnice
2019/130 je seznam pracovních procesu doplněn a to zejména o bod 10 a to práci
s cytostatiky.
Z důvodu pro vazby s technickými normami upravující proces hodnocení a měření došlo
k úpravě neaktualizovaného hodnocení přípustnosti expozice směsi chemickým faktorů.
K bodu 88, 89 a 90 – příloha č. 2 část A
Jedná se o přechodné období z důvodu oddálené účinnosti hygienických limitů pro
šestimocný chrom a emise výfukových plynů ze vznětových motorů. Z důvodu odlišné
oddálené účinnosti při práci v odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů, a to rok účinnosti
2023 a 2026 pro hygienický limit u emise výfukových plynů ze vznětových motorů byly
vytvořeny dva odlišné novelizační body.
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K bodu 91 – příloha č. 2, část C
V návaznosti na přenos hodnot a metod vyšetřování biologických expozičních hodnot je do
nařízení současně přenesen výraz biologický expoziční test. Proces hodnocení biologických
expozičních testů je přenesen do těla nařízení vlády a jeho příloh. Obdobně je z vyhlášky,
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
přeneseno do nařízení vlády ověřování a hodnocení plumbémie. V návaznosti na textovou
část nařízení vlády došlo k úpravě i přílohové části nařízení vlády, kdy došlo k přenesení
celé problematiky biologických expozičních testů do jednoho právního předpisu, tedy do
nařízení vlády.

K bodu 92 – příloha č. 3, část A
Z důvodu provázanosti s technickými normami upravující proces hodnocení a měření došlo
k úpravě neaktualizovaného hodnocení prachu a jeho hygienických limitů a postup jejich
stanovení.
K bodu 93 – příloha č. 3 část A
Jedná se o přechodné období z důvodu oddálené účinnosti hygienických limitů pro svařování
nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým s obsahem
chromu (VI).
K bodu 94 – příloha č. 3, část C
Dochází v návaznosti na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 a 2019/130
k úpravě „Seznamu chemických látek faktorů a jejich přípustné expoziční limity (PEL)
a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)“ a to jak v PEL, tak NPK-P u faktorů, které se
v důsledku směrnic přidávají. Současně dochází k přepočtu na ppm na teplotu prostředí
20°C a tlak 101,3 kPa.
Dochází k doplnění přehledu pracovních procesů s rizikem chemické karcinogeny, který
vychází z prvotní podoby směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES.
V návaznosti na novelu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES směrnice
2019/130 je seznam pracovních procesu doplněn a to zejména o bod 10 a to práci
s cytostatiky.
Z důvodu pro vazby s technickými normami upravující proces hodnocení a měření došlo
k úpravě neaktualizovaného hodnocení přípustnosti expozice směsi chemickým faktorů.
K bodu 95 – příloha č. 4
Dochází pouze k odbornému a výrazovému zpřesnění.
K bodu 96 – příloha č. 4
Dochází pouze k odbornému a výrazovému zpřesnění.
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K bodu 97 – příloha č. 5, část A
Dochází k terminologické úpravě a věcné nesprávnosti v tabulce přípustných hygienických
limitů pro hodnoty srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží. Dochází
k terminologické úpravě názvu tabulky č. 6 části A.
K bodu 98 – příloha č. 5, část C
Příloha č. 5 část C v tabulce č. 5 se odkazuje na českou technickou normu ČSN EN 10054+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení
pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení.
K bodu 99 – příloha č. 6
V návaznosti na výkladové aplikační nedostatky dochází ke zpřesnění uvedeného textu a to
v návaznosti na novelizovanou českou technickou normu o sdruženém osvětlení.
Příloha č. 6 se odkazuje na českou technickou normu ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení –
Osvětlení pracovních prostorů – část 1: Vnitřní pracovní prostory; ČSN EN 12655 (Světlo a
osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení).
K bodu 100 – příloha č. 10, tabulka č. 2
Dochází pouze k odbornému a výrazovému upřesnění, které vychází z nedostatku v praxi
a užívaných výrazů v přímo použitelných předpisů Evropské unie.
Zejména se jedná o zavedení, po vzoru novely zákona o ochraně veřejného zdraví, tzv.
H vět definující různé nebezpečnosti a vlastnosti chemických látek.
Dochází k nahrazení archaických výrazů pro jednotlivé vlastní chemických látek a to např.
pojmy „vysoce toxický“ a „toxický“ používal z hlediska vlivu na zdraví člověka „starý“ systém
klasifikace látek a směsí podle zákona č. 350/2011 Sb., (chemický zákon) a je nevhodné
zvolit tyto pojmy jako legislativní zkratky, které se v novém systému neobjevují. Tento „starý“
systém klasifikace byl zrušen k 31. 5. 2015 pro látky a směsi nově uváděné na trh. Časté
dotazy se stále objevují, neboť si čtenáři zákona neuvědomí, že je v jednotlivých odstavcích
použit termín vysoce toxický jako legislativní zkratka a upozorňují na chybu v zákoně.
Z tohoto důvodu byly změněny odstavce a paragrafy, kde byla použita nevhodná legislativní
zkratka.
V rámci vnějšího připomínkového řízení zákona o ochraně veřejného zdraví došlo k postupu
předmětného návrhu, kdy nejjednodušší a nejlépe uživatelsky příjemným bude užití
standardizovaných vět o nebezpečnosti; z daného důvodu je úpravě promítnuta i do nařízení
vlády.
Čl. II Závěrečné ustanovení
Nařízení vlády bylo nutné vzhledem k jeho obsahu technicky notifikovat v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti.

Čl. III Účinnost
Předložené nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, aby byly dodrženy
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transpoziční lhůty, vyplývající ze směrnic, které bylo nutno do tohoto nařízení zapracovat.
Novelizační bod č. 88 nabývá účinnosti dne 17. ledna 2025. Novelizační bod č. 89 nabývá
účinnosti dne 21. února 2023. Novelizační bod č. 90 nabývá účinnosti dne 21. února 2026.
Novelizační bod č. 93 nabývá účinnosti dne 17. ledna 2025. Tyto novelizační body mají
odlišné lhůty nabytí účinnosti v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných evropských
předpisech.
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