
Přehled nejdůležitějších novinek v legislativě BOZP 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – č. 205/2015 Sb. (od 

1.10.2015), č. 202/2017 Sb. (od 1.11.2017), č. 181/2018 Sb. (od 1.10.2018), č. 366/2019 Sb. 

(od 1.6.2020), č. 285/2020 Sb. (od 30. 7. 2020, 1. 1. 2021) 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

– novela č. 267/2015 Sb. (od 1.12.2015), č. 202/2017 Sb. (od 1.11.2017), č. 205/2020 Sb. (od 

1.5.2020) – kategorizace prací, odborné hodnocení, zacházení s chemickými látkami a směsi, 

výkon státního zdravotního dozoru na úseku ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských 

služeb, přestupky 

• zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – novela č. 167/2012 Sb., č. 

47/2013 Sb., č. 82/2015 Sb., č. 202/2017 Sb., č. 205/2020 Sb. 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů - č. 41/2020 Sb. (implementace Směrnic EP a Rady EU, § 18 – 

kontrolovaná pásma, § 25 – pracovní poloha nebo fyzická zátěž u kategorie druhé – odborné 

hodnocení, úprava přílohy č. 2 – účinná od 1.3.2020, č. 467/2020 Sb. – implementace 

Směrnice Komise 2020/739 ze dne 3.6.2020, kterou se mění příloha III Směrnice EP a Rady 

2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARZ-CoV-2 na seznam biologických činitelů – úprava 

přílohy č. 7 část A – seznam biologických činitelů, část B požadavky na pracoviště 

zdravotnického a veterinárního zařízení, úprava přílohy č. 10 tabulka č. 2 – ukládání 

pracovních oděvů a požadavky na počet umyvadel a sprch podle míry znečištění při práci – 

účinná od 24. 11. 2020, č. 195/2021 Sb. – implementace evropských směrnic (2019/1831, č. 

2019/983) – úprava § 38 odst. 3 – jiná zařízení, kde dochází k nezáměrné expozici 

biologickým činitelům 

• nařízení vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu 

pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (zvýšení o 1,3 % + 300 Kč) – od 1.1.2022 

• zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů (od 1.1.2021) 

• zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 

označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro 

účely pracovněprávních vztahů – odborná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost, topiči 

NTL, práce na elektrických zařízení, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární 

ochraně, odborná příprava preventistů požární ochrany, školení fyzických osob pro zacházení 

s CHL+S (§ 44a odst. 6) atd. (od 19.12.2020) 

• zákon č.  250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (např. zákona č. 309/2006 Sb., č. 

251/2005 Sb.) – účinnost od 1.7.2022 

• zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního 

zákona (účinnost od 1.7.2023 s výjimkami) – změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně (sociální péče formou pobytových služeb, kategorizace staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a dalších zákonů 



• zákon č. 365/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích – povinnosti přepravované osoby, která se může aktivně podílet na jízdě 

vozidla, předjíždění cyklisty a další (účinnost od 1.1.2022) 

• zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů - § 8 – zařízení sociálních služeb, která poskytují služby sociální péče 

formou pobytových služeb – EPS, zařízení autonomní detekce a signalizace; § 9 nemovité 

kulturní památky 

• nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků – transpozice směrnice 

Komise (EU) 2019/1832 – účinnost od 1.11.2021 

• vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti 

infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů - § 8 – pravidelné očkování proti nemoci 

covid-19 (fyzické osoby, které dovrší 60 let věku), § 10a – zvláštní očkování proti nemoci 

covid-19 – účinnost od 11.12.2021; č. 21/2022 Sb., zrušen § 8, 10a a úprava § 2 – účinnost od 

31. 1. 2022 

• nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 

stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů – chronická onemocnění 

bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací a úprava nemocí 

přenosných a parazitárních – účinnost od 1.1.2023 

• § 104 ZP – odkaz na Nařízení EP a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a 

o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 

• § 269 odst. 5 – škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu (dříve § 271f ZP) 

• § 271b odst. 3 – úprava NZV po skončení PN – upřesnění, jak postupovat při výpočtu NZV 

po skončení zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

• § 271f – jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví 

zaměstnance:  

• Při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance přísluší jeho manželovi, partnerovi, dítěti 

a rodiči jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy. Tato náhrada přísluší i dalším 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní 

újmu. 

• § 271g odstavec 2, 3 – náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem – výdaje na zřízení 

pomníku nebo desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství zjištěné za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne nárok; 

• § 271i – jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých – přísluší manželovi, partnerovi, 

dítěti zemřelého a rodiči zemřelého zaměstnance; nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné 

mzdy v NH zjištěné za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo; úprava náhrady rodičům; přísluší i dalším 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní 

újmu. 

• Sdělení MPSV č. 494/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první 

až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce – mzda činí 37.047 Kč (§ 271g odst. 3 = 

55.571 Kč = 55.600 Kč), (§ 271i odst. 1 = 740.940 Kč = 741.000 Kč) – od 1.1.2022 



• § 271s odst. 2 – Soud zohlední při určení výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy 

pozůstalých podle § 271i přiznanou výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť 

závažném ublížení na zdraví zaměstnance podle § 271f. 

• § 320a – Stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohody hradí příspěvek 

odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů na 

• b) opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

 


