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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 19. 3. 2010 DO 30. 4. 2010

LEGAL ACTUALITIES DURING 19. 3. 2010–30. 4. 2010

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod-
mínky ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č 89/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických poža-
davků na kosmetické prostředky.

Uveřejněno v částce 21/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 2. 3. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2010, vyjmenovaná ustanovení 1. 4. 2011 a 1. 4. 2012.

Novela transponuje směrnici Rady 92/85/ES o zavá-
dění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, a dále 
směrnici Evropského parlamentu a rady 2009/148/
ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí azbestu. Nařízení upřesňuje a doplňuje řadu 
ustanovení stávajícího nařízení. Upravují se ustano-
vení týkající se rizikových faktorů zátěž teplem a zá-
těž chladem – hodnocení zátěže, minimální opatře-
ní k ochraně zdraví, poskytování ochranných nápo-
jů včetně změn v příloze č. 1 nařízení. Upřesňují se 
ustanovení v § 21 týkající se práce s azbestem. Mění 
se podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zá-
těží, a to celkovou fyzickou zátěží, s lokální svalovou 

Novela vyhlášky zapracovává řadu Směrnic ES. Do-
chází ke změně přílohy č. 3 vyhlášky Seznam látek pří-
pustných v kosmetických prostředcích jen s omeze-
ním, nejvyšší přípustné koncentrace látek a podmín-
ky použití. V přechodných ustanoveních pak nove-
la upravuje lhůty, do nichž se skupiny kosmetických 
prostředků, které nevyhovují požadavkům dle nove-

zátěží, zdravotní riziko pracovní polohy, zdravotní ri-
ziko při ruční manipulaci s břemenem včetně změn 
v příloze č. 5 nařízení. V § 39 odst. 1 se mění usta-
novení týkající se zařazení bezpečnostních přestávek. 
Dále se upravují hygienické požadavky na mikrokli-
matické podmínky na pracovišti (teplota na pracoviš-
ti, větrání pracovišť), požadavky na osvětlení praco-
viště, v § 54 odst. 5 požadavky na sanitární zařízení. 
Nově se stanoví v části třetí vyhlášky požadavky na 
malování a úklid.

Uveřejněno v částce 68/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 3. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2010.

lizované vyhlášky, posuzují podle dosavadních práv-
ních předpisů. 

Uveřejněno v částce 32/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 1. 4. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2010.
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Í Nařízení vlády č 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením.

Nařízení komise (EU) č. 276/2010 ze dne 31. 3. 2010, kterým se mění nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických lá-
tek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu 
a organické sloučeniny cínu).

Stávající nařízení vlády se mění zejména v části IV – 
ochrana zdraví zaměstnanců před nepříznivými účin-
ky optického záření.

Na ř í zen í  měn í př í lohu č .  X V II na ř í zen í  ES 
č. 1907/2006.

Uveřejněno v částce 39/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 4. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2010.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 86, plat-
nost ode dne: 2. 4. 2010.
Nařízení se použije ode dne 2. 4. 2010.

JUDr. Eva Nekvindová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


