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Obecně 

 

1. Mění se znění bodu f:  

f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí 
první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby. 

Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 2 odst. 1 

14. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v 
návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 

a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob 
jejich zjišťování, hygienické limity, 

b) způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví 
zaměstnance (dále jen "hodnocení zdravotního rizika"), 

c) minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

d) podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a 
jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, 
které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi 
nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, 
mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými 
činiteli a v zátěži chladem nebo teplem, 

e) bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, 

f) bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

g) bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při 
zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, směsmi, 
prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži, 

h) bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami, 

i) některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které 
dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k 
bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života (dále jen "nadměrná 

expozice") zaměstnance exponovaného chemické látce,  směsi nebo 
prachu, 

j) rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné 
expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým 
pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži, 

k) minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je 
nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu 
obsahujícího azbest. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 1 odst. 1 

Bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

 
318.  zrušen 

319.  zrušen 
 

Větrání pracovišť 

320. Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná 
výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. 
Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a 
její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování 
požadavků upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 již 
od počátku směny. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 41, odst. 1 
 

321. Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být 

a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do 
třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 
na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných 
zdrojů znečištění, 

b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do 
třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 
na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů 
znečištění, 

c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd 
IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky 
č. 1, 



d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd 
IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1. 

 NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 41, odst. 2 
 

322. Minimální množství venkovního vzduchu podle bodu 321 musí být zvýšeno při 
další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V 
takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 
m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 41, odst. 3 

Nucené větrání 

 
326. Nucené nebo kombinované větrání musí být použito vždy, pokud přirozené 

větrání prokazatelně nepostačuje k celoročnímu zajištění ochrany zdraví 
zaměstnance podle § 41 odst. 2 až 5. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 42, odst. 1 

327. Vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením musí 
obsahovat takový podíl venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení 
koncentrace chemické látky pod hodnotu přípustného expozičního limitu i 
nejvyšší přípustné koncentrace a prachu pod hodnotu přípustného 
expozičního limitu. Množství přiváděného venkovního vzduchu na jednoho 
zaměstnance však nesmí být nižší než množství upravené v § 41 odst. 2 až 4. 
Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu a 
musí být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni průvanu. Při 
nuceném větrání musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. 
Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na 
pracoviště neobsahoval chemickou látkou nebo prach v koncentraci vyšší než 
5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání 
nebo klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % 
celkového množství přiváděného vzduchu. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 42, odst. 2 

 

328. Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce 
mohla způsobit vzestup koncentrace chemické látky a prachu v pracovním 
ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací poruchy řídicího 
systému. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 42, odst. 4 

 

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače 

 

351. Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje se řídí jejich 
antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1 000 mm.  

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 49, odst. 1 
 

Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny 
zaměstnanců 

 

380. Při práci s biologickými činiteli a s látkami a směsmi, působícími dráždění 
pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými 
látkami a směsmi, s látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii 
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 a 2, s látkami uvedenými v § 16, s 
chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo 
směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají 
přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní 
větou o nebezpečnosti H314, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v 
úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, 
kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách, v 
provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve 
kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo 
myostimulátory, musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 53, odst. 1 

 

Sanitární zařízení 

 

392. Šatna, v níž se ukládá pracovní oděv, který může být znečištěn prachem, 
olovem, azbestem a látkami uvedenými v § 16, a pracovní oděv určený pro 
práci s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, musí mít omývatelné stěny 
nejméně do 1,80 m. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 54, odst. 3 
 

403. Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 
16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se 



umísťuje průchozí sprcha mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv - 
hygienická smyčka.  

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 54, odst. 5 
 

 

Pomocná zařízení 

425. Jde-li o práci, při níž je zvýšené riziko otrav chemickými látkami nebo 
směsmi, které se vstřebávají kůží, nebo o práci s chemickými látkami nebo 
směsmi klasifikovanými jako žíravé nebo chemickými látkami nebo směsmi 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu 
a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o 
nebezpečnosti H314, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, 
vybavuje se ošetřovna také sprchou.  

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 55, odst. 5 
 

Úklid 

 
428. Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s 

technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek 
uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti 
technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, 
chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů 
znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na 
pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, 
látek uvedených v § 16 a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle 
zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 55a 

Malování 

429. Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na 
pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, 
zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené 
prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání. 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, § 55b, odst. 1 

 
 

 

430. zrušen 

 
431. zrušen 

 

Související předpisy 
 
1. 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), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., 
365/2011 Sb., 375/2011 Sb. 

3. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb.  

6. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., č. 
181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 116/2008 
Sb., č. 121/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 
306/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 286/2009 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 326/2009 
Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb., 
341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 375/2011 Sb., 
458/2011 Sb., 466/2011 Sb. 
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