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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 11. 1. 2012 DO 20. 4. 2012

LEGAL ACTUALITIES DURING 11. 1. 2012–20. 4. 2012

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Ve stávajícím prováděcím předpisu ke stavebnímu zá-
konu se mění mj. § 14 odst. 3 „Ochrana proti hluku a vib-
racím“, kde se doplňuje vzduchová neprůzvučnost stropů.

Uveřejněno v částce 6/2012 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 20. 1. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 2. 2012.

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení 
a kontaktních pracovišť domácí péče

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

Implementuje směrnici Komise 2009/161/EU ze dne 
17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směr-
ných limitních hodnot expozice na pracovišti k provede-
ní směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice 
Komise 2000/39/ES. Přináší zejména změnu v úpravě 
podmínek ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory 
mikroklimatických podmínek, podmínek ochrany zdraví 
při práci s fyzickou zátěží, mění se terminologie týkající 
se chemických látek a směsí, upravují se bezpečnost-
ní přestávky při práci s rizikovými faktory. Pokud jde  

o další bližší hygienické požadavky na pracoviště, mění
se požadavky na teplotu na pracovišti (§ 40 zrušen), vě-
trání, nově se upravuje osvětlení venkovních pracovišť, 
mění se frekvence úklidu a malování pracovišť.

Uveřejněno v částce 37/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 3. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2012 s výjimkou přílohy č. 2  
k nařízení, která nabývá účinnosti dnem 26. 3. 2012.

Prováděcí předpis k zákonu o zdravotních službách 
(zák. č. 372/2011 Sb.). V příloze č. 1 upravuje obecné 
požadavky na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a v následujících přílohách pak 
požadavky podle poskytovaných zdravotních služeb.

Uveřejněno v částce 36/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 3. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2012.

Zákon č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí  
z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž 
nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování 
nemocí z povolání)

Ve smyslu § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky posudek  
o nemoci z povolání (o uznání nemoci z povolání, o ne-
uznání nemoci za nemoc z povolání), u kterého nastaly 
podle zákona o specifických zdravotních službách právní 
účinky, předá poskytovatel v oboru pracovní lékařství 
bez zbytečného odkladu i orgánu ochrany veřejného 

zdraví v případě, kdy byl orgán ochrany veřejného zdraví 
požádán o ověření podmínek vzniku nemoci z povolání.

Uveřejněno v částce 40/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 3. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2012.
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JUDr. Eva Nekvindová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Nařízení Komise (EU) č. 109/2012 ze dne 9. února 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), 
pokud jde o přílohu XVII (látky CMR)

Nařízení Komise (EU) č. 125/2012 ze dne 14. února 2012, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

Zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela řeší transformaci zdravotních ústavů a kraj-
ských hygienických stanic. Ruší se stávající příloha č. 3 
k zákonu s tím, že zřízení územních pracovišť krajských 
hygienických stanic zákonem je nahrazeno oprávněním 
krajské hygienické stanice po předchozím souhlasu 
Ministerstva zdravotnictví taková pracoviště zřizovat 
nebo rušit (§ 82 odst. 1 zákona). V souladu s přechod-
nými ustanoveními pak stávající územní pracoviště se 
považují za územní pracoviště zřízená podle § 82 odst. 
1 zákona, tedy se souhlasem Ministerstva zdravotnictví. 

Podle ustanovení § 86 odst. 1 se ponechávají zdravotní 
ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě, na které 
přecházejí podle přechodných ustanovení zákona práva a 
povinnosti z pracovněprávních vztahů, veškeré závazky 
a příslušnost hospodařit s majetkem státu.

Uveřejněno v částce 44/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 6. 4. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2012.

Do přílohy se začleňují některé nově klasifikované 
látky CMR. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 37, platnost 
ode dne: 1. 3. 2012.

Nařízení se použije ode dne 1. 6. 2012.

V příloze se doplňuje seznam látek podléhajících 
povolení.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 41, platnost 
ode dne: 18. 2. 2012.

Nařízení se použije ode dne 18. 2. 2012.


