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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 1. 2013 DO 15. 4. 2013

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 1. 2013 – 15. 4. 2013

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

V § 25 odst. 7 nařízení se mění přípustný hygienický 
limit pro průměrné minutové počty pohybů drobných 
svalů ruky a prstů z 60 pohybů za minutu na 90. Dále 
se mění příloha č. 2 Chemické látky, jejich hygienické 
limity a postup při jejich stanovení.

Uveřejněno v částce 5/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost 
ode dne): 14. 1. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 2. 2013.

Vyhláška č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků 
na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů 

V návaznosti na změnu směrnice Rady 76/768/EHS, 
týkající se kosmetických prostředků, dochází ke změně 
v přílohách č. 2 a 3 vyhlášky. V příloze č. 2 se doplňuje 
seznam látek, které nesmějí být obsaženy v kosmetických 
prostředcích, o látku N-(2-nitro-4-aminofenyl)-allylamin 
(HC Red No 16) a jeho soli (CAS 160219-76-1). V pří-
loze č. 3 části 1, která stanoví seznam látek povolených 
v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší 
přípustné koncentrace těchto látek a podmínky jejich 

použití, dochází ke změně u položky 16 a 22 a k doplnění 
některých dalších látek a v příloze č. 3 části 2 v seznamu 
látek, které jsou povoleny v kosmetických prostředcích 
jen s omezením a dočasně, se některé položky zrušují. 

Uveřejněno v částce 12/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 2. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

V předmětné příloze, která upravuje látky, skupiny 
látek nebo směsi, jejichž výroba, uvádění na trh a pou-
žívání jsou omezeny, včetně stanovení omezujících pod-
mínek, se upravují některé látky a mění některé omezující 
podmínky, např. podmínky pro azbestová vlákna, sírany 
olova, uhličitan olova.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L43, platnost 
ode dne: 6. 3. 2013.

Nařízení se použije ode dne 6. 3. 2013.

Seznam povolených biocidních přípravků
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo ve smyslu usta-

novení § 7 odst. 9 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách 
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-

dějších zákonů, seznam povolených biocidních přípravků 
ke dni 31. 12. 2012.

Uveřejněno v částce 1/2013 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 22. 1. 2013.

Zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 
znění zákona č. 167/2012 Sb.

V novém paragrafu 58a se umožňuje, aby si pracovně-
lékařské služby zajišťoval zaměstnavatel svými vlastními 
zaměstnanci - lékaři a jinými zdravotnickými pracovní-
ky. Zaměstnavatel v tomto případě musí mít oprávnění  
k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdra-
votních službách v oboru všeobecné praktické lékař-
ství nebo pracovní lékařství. V § 59 odst. 1 se zmírňuje 

povinnost vstupní lékařské prohlídky u osob činných 
na základě dohody o provedení práce nebo dohody  
o pracovní činnosti.

Uveřejněno v částce 22/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 3. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2013.
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Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé 
nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 

Vyhláška provádí ustanovení § 22 zák. č. 350/2011 
Sb., o chemických látkách a chemických směsích (che-
mický zákon) a stanoví rozsah informací poskytova-
ných Ministerstvu zdravotnictví v elektronické podobě  
o chemických směsích, která mají nebezpečné fyzikál-
ně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti 

ovlivňující zdraví, a o detergentech, uváděných na trh 
na území České republiky.

Uveřejněno v částce 27/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 11.3.2013.

Účinnosti nabývá dnem 15.3.2013.

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Změna prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu. Uveřejněno v částce 28/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-

nost ode dne): 14. 3. 2013.
Účinnosti nabývá dnem 29. 3. 2013.

Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Změna prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu.
Uveřejněno v částce 29/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-

nost ode dne): 14. 3. 2013.
Účinnosti nabývá dnem 29. 3. 2013.

Zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečiš-
tění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

V § 35 písm. a), b), c) zákona se omezuje působnost 
Krajských hygienických stanic, kdy nově se budou 
žádosti o vydání integrovaného povolení posuzovat 
z hlediska ochrany veřejného zdraví pouze v oblas-
ti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací 
a neionizujícího záření. Návazně i kontrola plnění 
závazných podmínek stanovených v integrovaném 
povolení k ochraně veřejného zdraví bude prováděna  
v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací 
a neionizujícího záření a provoz zařízení nebo jeho části 
může krajská hygienická stanice omezit či zastavit, pokud 

by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné 
poškození zdraví člověka z důvodu nepříznivých účinků 
hluku, vibrací a neionizujícího záření. Pod písmenem e) 
se nově doplňuje kompetence spočívající ve zveřejňování 
zprávy z kontrol v informačním systému integrované pre-
vence a pod písmenem f) informování úřadu a inspekce 
o plánovaných kontrolách a uložených pokutách.

Uveřejněno v částce 32/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 3. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 19. 3. 2013.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdra-
votních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Vyhláška stanoví druhy pracovnělékařských prohlí-
dek, termíny jejich provedení a náplň prohlídek. Dále 
upravuje obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, 
obsah dokumentace o pracovnělékařských službách, ná-
ležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky 
a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobi-

losti. Upravuje též posuzování zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

Uveřejněno v částce 37/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 3.4.2013.

Účinnosti nabývá dnem 3.4.2013.

Vyhláška č. 91/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění 
vyhlášky č. 313/2012 Sb.

V návaznosti na předpisy EU dochází ke změně  
v seznamu účinných látek, které mohou být použity  
v biocidních přípravcích  (příloha č. 1 vyhlášky). V § 1 
se doplňuje odst. 3, kterým se vymezují biocidní pří-
pravky, na něž se nevztahuje lhůta uvedená v příloze  
č. 1 k vyhlášce, po  kterou lze uvádět biocidní přípravek 

pro daný typ použití na trh pouze na základě povolení 
Ministerstva zdravotnictví.

Uveřejněno v částce 42/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 10.4.2013.

Účinnosti nabývá dnem 10.4.2013.

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


