
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

aktuální stav

Hornychová Mirka

Státní zdravotní ústav



➢ povinnost harmonizovat český právní předpis 

s právem Evropské unie  

➢ opravit nevhodné či nepřesné formulace 

srozumitelně a jednoznačně je specifikovat

➢ definovat některé pojmy řada pojmů je ve 

směrnici 98/24/ES, ale transponované nebyly

➢ vypustit starou klasifikaci

➢ nutnost reagovat na současné poznání 

17. 10. 2018 2

Proč novely?



Poslední novela (I. etapa) vyjde v nejbližší době ve 

Sb.
➢ transponuje čtvrtý seznam směrných limitních hodnot 

expozice na pracovišti v souladu se směrnicí Komise (EU) 

2017/164 

Rozpracované novely (II. – IV. etapa)
➢ transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2017/2398, 
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harmonogram novel
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I. etapa   termín transpozice  21. 8. 2018

rozhodnutí MZ – pouze transpozice Směrnice Komise 

(EU) 2017/164, čtvrtý seznam

duben 2018 – poslána do vnitřního připomínkového řízení

květen 2018 – vypořádání vnitřního připomínkového řízení

květen 2018 – poslána do vnějšího připomínkového řízení

červen 2018 – ukončeno vnější připomínkové řízení; 

červenec 2018 – odeslána na úřad vlády 

srpen 2018 – projednáno na Legislativní radě vlády 

3. října 2018 – vláda schvaluje návrh nařízení vlády 

s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku 

předsedy Legislativní rady vlády a podle připomínky 

vlády
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I. etapa

návrh novely nařízení vlády předložen s jedním rozporem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

požadovalo, aby ustanovení § 12a nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebylo 

zrušeno, zůstalo zachováno a bylo upraveno podle jeho 

návrhu, aby se vztahovalo nejen na mladistvé žáky jako 

dosud, ale i na žáky starší 12 let, aby tito žáci mohli 

nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

nejen na střední škole, ale už i na základní škole
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I. etapa  k § 12a

Názor MZ:

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. se z povahy věci na 

oblast základního školství nevztahuje, neboť upravuje 

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rámci pracovněprávních vztahů a při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Legislativní rada vlády se stanoviskem MZ  s 

vypuštěním §12a souhlasila a doporučila vládě návrh 

NV schválit

MZ ustoupilo tlaku MŠMT a  vláda rozhodla, 

že §12a v nařízení vlády zůstává 



➢ Nařízení  vlády č. 32/2016 Sb. 

Z důvodové zprávy

Současný právní stav neumožňuje, aby v rámci 

praktického vyučování mohli žáci odborných škol nakládat 

se všemi chemikáliemi tak, aby mohly být naplněny 

požadavky rámcových vzdělávacích programů i aby žáci 

byli řádně připraveni na praxi.

Vyhláška č.180/2015 Sb. stanoví velmi přísná pravidla pro 

práci mladistvých s chemickými látkami a zakazuje práci 

s většinou chemických látek, které lze označit 

za nebezpečné, žíravé či toxické.“

Řešení úpravou školského zákona je nedostatečné, neboť 

situaci je třeba napravit co možná nejdříve.
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Proč byl přidán §12a do nařízení?



17. 10. 2018 8

II. etapa - termín transpozice  17.1. 2020

jaro 2017- do dosud

➢ transpozice - Směrnice EP a Rady (EU) 2017/2398, 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 

karcinogenům nebo mutagenům při práci 

➢ zaznamenávány všechny návrhy změn a připomínek 

z KHS, komise PEL při SZÚ, pracovní skupiny PEL při 

Radě vlády pro BOZP 

➢ tvorba návrhů změn, důvodové zprávy, RIA

➢ předpokládaný návrh do vnitřního připomínkového řízení 

počátek roku 2019
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II. etapa

návrhy oprav 

§1, §2

Hlava II - mikroklima

Díl 1 - zátěž teplem §3a, 3b, §4, §4a, §5 

Díl 2 - zátěž chladem §7 + přílohy 

Hlava III chemické faktory

Díl 1 CHL obecně

§9 Vymezení pojmů: chemický faktor, nebezpečný chemický 

faktor, biologická limitní hodnota, činnost související s 

chemickým faktorem, dýchací zóna, kontrolované pásmo, 

bezpečnostní pásmo, předvídatelná a nepředvídatelná 

expozice

§ 12a vypustit
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II. etapa

Díl 2 olovo

§13, §14, §15

Díl 3

§16, §17, §18 CMR balíček I - transpozice SMĚRNICE (EU) 

2017/2398

Hlava IV fyzická zátěž

Díl 3 pracovní poloha

Díl 4 ruční manipulace s břemenem

+ příloha 5  tab. 1, 2 

Nutná novela vyhlášky č. 432/2003 Sb.
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II. etapa

Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem

a) Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě 

činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu jímž se 

svařuje, svařovacím proudu atd. Tyto okolnosti musí být brány 

v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem

látka

Limitní 

hodnot

a

mg/m3

Přechodná opatření

sloučeniny 

šestimocného 

chromu, které 

jsou karcinogeny 
(jako chrom)

0,005

Limitní hodnota 0,010 mg/m3 do 17. 1. 2025 

Limitní hodnota 0,025 mg/m3 pro postupy 

svařování nebo plazmového řezání nebo 

podobné pracovní postupy, při kterých 

vzniká dým, do 17. 1. 2025
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III . etapa

transpozice II balíčku  CMR

transpozice směrnice biologičtí činitelé 

Hlava III chemické faktory

Díl 3  CMR II

§16, §17, §18 transpozice nové směrnice

II. balíček – 12. 10. 2018 vyřešen kompromis;    

u emisí dieselových plynů EP akceptoval doplnění návrhu, 

uznání této látky jako karcinogenu a  stanovení expozičního 

limitu, (stanoví se dvouleté přechodné období pro všechny 

sektory a pětileté přechodné období pro důlní sektor a 

tunelové konstrukce) 

Díl 4 Azbest + vyhláška

Hlava V psychická zátěž
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III . etapa

II balíček  CMR směrnice 2004/37/ES obsahuje

PEL v NV 361/2007 návrh

4,4´–methyldianilin 0,1 mg/m3 0,08 mg/m3

epichlorhydrin 1 mg/m3 1,9 mg/m3; 

trichlorethylen 250 mg/m3 54,7 mg/m3

ethylen dibromid 1 mg/m3 0,8 mg/m3

ethylen dichlorid 10 mg/m3 8,2 mg/m3
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IV . etapa

Transpozice směrnice zobrazovací jednotky

transpozice III. balíčku CMR

Hlava III chemické faktory

Díl 3 CMR III

§16, §17, §18 transpozice nové směrnice

Hlava IV Zobrazovací jednotky

Hlava VI 

➢ zraková zátěž

➢ podle přijatých novel směrnic

➢ nově práce se sníženým obsahem kyslíku

➢ osvětlení


