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Právní úprava 

- Listina základních práv a svobod

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů



Právní úprava_2

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů



Právní úprava_3

- Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou 

zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a 

zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o 

pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 

zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství 

zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

- Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a 

některých druzích posudkové péče



BOZP mladistvých zaměstnanců

Zákon č. 262/2006 Sb. 

§ 103 odst. 1 písm. f) dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP

- seznámení s riziky, hodnocení rizik, opatření na ochranu před riziky

§ 243 příznivé podmínky

§ 244 práce přiměřená

§ 245 odst. 1 práce přesčas a v noci

§ 245 odst. 2 práce zakázané X výchova k povolání

§§ 246 a 247

Zákon č. 309/2006 Sb. 

§ 7 odst. 6



Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, v platném znění

Změna č. 202/2017 s platností od 1.11. 2017

§ 51 Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a 

sportu

• odst. 1 - posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v 

oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné 

praktické lékařství;

• odst. 2 - lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo se specializovanou nebo zvláštní odbornou 

způsobilostí v oboru pracovní lékařství;



Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, v platném znění_2

• odst. 4 – Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k 

a) tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů pro uvolnění z vyučování 

v předmětu tělesná výchova na dobu nejméně celého jednoho pololetí 

školního roku vydává registrující poskytovatel

b) k organizovanému a neorganizovanému sportu a pohybové rekreaci 

určené širokým vrstvám obyvatelstva, přípravě na výkonnostní sport a 

výkonnostnímu sportu vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel 

v oboru tělovýchovné lékařství; výkonnostním sportem se pro účely 

tohoto zákona rozumí sportovní činnost, jejímž hlavním cílem je 

pravidelná a systematická účast sportovce v organizovaných sportovních 

soutěžích, 

c) k vrcholovému sportu vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné 

lékařství; vrcholovým sportem pro účely tohoto zákona se rozumí oblast 

sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci včetně přípravy

talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové 

resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a 

obdobných zařízení pro přípravu těchto sportovců,



Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, v platném znění_3

d) ke vzdělávání ve třídách základních škol zaměřených na sport a 

tělesnou výchovu a v průběhu výuky vydává registrující poskytovatel nebo 

poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství, ve třídách středních škol 

zaměřených na sport a tělesnou výchovu a v průběhu výuky vydává 

poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství,

e) ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo 

její fakultou zaměřeném na sport a tělesnou výchovu a v průběhu studia 

vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.



Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných 

chemických látek, směsí a prachů_1

- § 44a zákona č. 258/2000 Sb., stav k 30. 11. 2015

Fyzické osoby starší 10 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako žíravé, jestliže

tyto chemické látky a přípravky jsou součástí výrobků, které splňují požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy na hračky.

- REACH a vyhláška č. 180/2015 Sb. → §12a nv č. 32/2016 Sb.

↓

politické rozhodnutí 

- návrh vyhlášky řešen 5x v pracovní skupině k ochraně zdraví žáků při 
nakládání s chemickými látkami a směsmi při výuce při Stálém výboru 

pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP



(Návrh) Vyhlášk(y)a o seznamu nebezpečných 

chemických látek, směsí a prachů

Původní návrh MŠMT k novele nv č. 361/2007 Sb.

- Rozšíření § 12a

- Zmocnění zákona č. 309/2006 Sb.

- duplicita

- dvojkolejnost

- Vztah na laboratorní chemická cvičení, střediska volného 

času dětí a mládeže, chemické olympiády, odborné soutěže 

vyhlašované MŠMT  ????

- Zaměstnanec (učitel) X žák

- Pracovněprávní vztah – výklad § 65 odst. 3 školského zákona

- MZ, ČMKOS, LRV



Části týkající se nakládání s chemickými látkami 

„mladistvými“ byly upraveny s ohledem na :

▪ Nařízení (ES) 1272/2008, v platném znění (nařízení CLP)

▪ Směrnici EP a Rady 2014/27/EU, která mění mimo jiné 

směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

▪ Přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) 

pro některé chemické látky/směsi „Pouze pro profesionální 

uživatele“

Nové požadavky EU koncipovány tak, že chrání více 

mladistvé.



- ustanovení § 12a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

- existence ustanovení § 44b zákona č. 258/2000 Sb.

- pod přímým dohledem nebo dozorem osoby

s odbornou způsobilostí podle zákona  o  ochraně  

veřejného  zdraví (dále jen „osoba s odbornou

způsobilostí

- Acute Tox. 1 a 2 podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb. 



Vyhláška č. 61/2018 Sb. z pohledu MZ_1

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 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, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic

Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES; (ES)

č. 1907/2006, v platném znění (dále jen „nařízení 1907“).

Domníváme se, že vyhláška je v rozporu s nařízením

(ES) 1907/2006, konkrétně přílohou XVII, body 28, 29 a

30.
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Vyhláška nenaplňuje ustanovení § 65 odst. 4 zákona č. 561/2004

Sb., které jednoznačně stanoví, že prováděcí předpis má

stanovit seznam látek, směsí a prachů. Vyhláška

nestanovuje seznam jako takový (tj. výčet jednotlivých látek), ale

seznam nebezpečných vlastností, se kterými mohou

žáci pracovat.



Vyhláška č. 61/2018 Sb. z pohledu MZ_3

Ve vyhlášce a odůvodnění není použita správná terminologie

vyplývající z chemického zákona a přímo použitelných předpisů
EU upravujících klasifikaci, označování a balení látek a směsí a

nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

(3) S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,

jejichž seznam je uveden v části II. přílohy k této vyhlášce,

mohou žáci nakládat až po zvládnutí a osvojení si základních

dovedností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a

směsmi uvedenými v části I. přílohy k této vyhlášce.



Vyhláška č. 61/2018 Sb. z pohledu MZ_4

§ 4 Žáci mohou v rámci praktického vyučování vykonávat pouze

práce a činnosti, které nejsou podle jiného právního předpisu

zařazeny jako riziková práce do kategorie 3 a 4.

§ 5 odst. 2 a 3 není v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,

konkrétně s jeho § 11 odst. 2.

§ 5 odst. 4 OOPP, které žákům poskytuje škola a v jakém rozsahu
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§ 5 odst. 5 nelze souhlasit, aby byl pro žáky stanoven

stejný expoziční limit jako pro zaměstnance, zejména

tehdy není-li ani v odůvodnění předkladatele vysvětleno,

že tento stejně nastavený limit je pro žáky bezpečný.

Příloha II  nelze souhlasit se zařazením nebezpečností 

uvedených v odst. 1 písm. b), c) a d) části II vyhlášky, aniž 

by alespoň součástí odůvodnění byl seznam studijních a 

učebních oborů, kde je součástí praktického vyučování práce 

s těmito látkami nezbytná, a není možné je nahradit.

Carc. 2, Muta. 2,, Resp. 2, Lact., STOT SE 1-3, 

Carc. 1A a 1B, Muta 1A a 1B, Repr. 1A a 1B



Z odhadů nedávné a budoucí zátěže způsobené nemocemi z

povolání vyplývá, že onkologická onemocnění související s výkonem

povolání představují zásadní problém a v důsledku expozice

zaměstnanců karcinogenům tomu tak bude i v budoucnu.

Onkologická onemocnění jsou nejvýznamnější příčinou úmrtí

souvisejících s výkonem povolání v EU. Podle odhadů by dnešní

návrh zlepšil pracovní podmínky více než 1 000 000 pracovníků EU

a zabránil více než 22 000 případů nemocí z povolání.

Kadmium (554), beryllium (87), kyselina arseničitá (120),

formaldehyd (4604), MOCA (?)

kadmium a jeho anorganické sloučeniny v nařízení vlády č. 361/2007

Sb. PEL 0,05 mg/m3, NPK-P 0,1 mg/m3, EK navrhuje 0,001 mg/m3,
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Doporučujeme ověřit, zda zmocnění ve školském zákoně není

v rozporu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, především s odst. 3 § 44a, kde je uvedeno:

„Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak

dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické

látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce

toxické nebo látky a směsi podle přímo použitelného

předpisu Evropské unie o chemických látkách

a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu

a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní

toxicita kategorie 1 nebo 2 (dále jen „nebezpečné

chemické látky a chemické směsi klasifikované jako

vysoce toxické“) jiným osobám, nejsou-li tyto osoby

oprávněny k nakládání s nimi podle odstavce 6.“



Děkuji za pozornost.

Pavel Fošum 

Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství

Odbor ochrany veřejného zdraví

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
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