Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony /tisk 270/
předkládá: MUDr. David Kasal

K části první čl. I
l. Bude-li přijat pozměňovací návrh uvedený v usnesení výboru pro zdravotnictví (tisk 270/4)
pod č. 9:
la. V bodu 85 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.
1b. V bodu 86 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
2. Za bod 94 se vkládá nový bod 94a, který zní:
„94a. V § 37 odst. 2 se slova „odstavce 6 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 5“.“.

3. Za dosavadní bod 102 se vkládá nový bod 102a, který zní:
„102a. V § 40 písm. b) bodu 1 se za slovo „karcinogeny“ vkládají slova „nebo mutageny“.“.

Odůvodnění: Návrhy uvedené pod body 1 a 2 jsou legislativně technické povahy. V bodech 1a
a 1b se promítá návrh uvedený v usnesení výboru pro zdravotnictví (tisk 270/4) spočívající ve
vložení nového odstavce 3 do ustanovení § 31, kdy v případě přijetí tohoto návrhu by bylo
nezbytné přečíslovat následující odstavce tohoto ustanovení.
Také změna navrhovaná pod bodem 2 je především legislativně technické povahy, neboť
odstavec 6, na který je odkazováno, již není členěn na odstavce. Orgán ochrany veřejného
zdraví podle odstavce 6 rozhodne o zařazení práce do jiné kategorie. Není tedy prostor pro
to, aby ještě rozhodl zaměstnavatel, jak předvídá odstavec 2, pokud odkazuje na odstavec 6
písm. c). Proto je text odkazující na odstavec 6 písm. c) třeba nahradit odkazem na odstavec
5, podle něhož v případě, že orgán ochrany veřejného zdraví na návrh zaměstnavatele vyřadí
práci z rizikové kategorie, je na zaměstnavateli, aby v desetidenní lhůtě podle odstavce 2
rozhodl o zařazení práce do nerizikové kategorie.
Pokud jde o třetí návrh, doplňuje se povinnost zaměstnavatele ukládat po stanovenou dobu od
ukončení expozice evidenci rizikových prací nejen pokud jde o karcinogeny, ale i mutageny.
Mutageny jsou chemické látky se stejně závažnými zdravotními následky jako karcinogeny.
Stejně jako karcinogeny jsou definovány nařízením vlády č. 361/2007 Sb. a podle směrnic EU
je údaje o práci s nimi třeba evidovat rovněž po stanovenou prodlouženou dobu 10 let od
ukončení expozice.

