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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 5. 2015 DO 31. 7. 2015

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 5. 2015 – 31. 7. 2015

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Nařízení vlády č. 151/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích 
na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, za-
městnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích 
a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mla-
diství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných 
pracích a pracovištích)

Za službu péče o dítě bude nově považovaná pravidel-
ná péče o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné škol-
ní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 
6 hodin denně (dříve rozsah nebyl vymezen). Nový od-
stavec 3 § 15 zákona připouští výjimky z hygienických 
požadavků stanovených prováděcím právním předpisem 
pro dětské skupiny do 12 dětí. O povolení výjimky roz-

hoduje na žádost poskytovatele krajská hygienická sta-
nice a je možné ji povolit, jen pokud tím nebude ohro-
žena ochrana veřejného zdraví.

Uveřejněno v částce 55/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 6. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 4. 6. 2015.

V souvislosti se změnami směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček do-
chází ke změnám v příloze č. 2 – zvláštní požadavky na 
bezpečnost. 

Uveřejněno v částce 62/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 25. 6. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2015, vyjmenovaná ustanovení 
nabývají účinnosti 21. 12. 2015.

Vyhláška č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za-
řazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odbě-
ru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s az-
bestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

Vyhláška mění kritéria pro zařazování prací do kate-
gorií (přílohu č. 1 vyhlášky), a to u prací s chemickými 
látkami nebo směsmi a u faktoru fyzická zátěž. 

Uveřejněno v částce 74/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 24. 7. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2015.

Vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku č. 288/2003 Sb., 
zohledňuje nově přijaté právní akty EU.

Uveřejněno v částce 74/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 24. 7. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2015.

Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení mění přílohu II – požadavky na bezpečnost-
ní listy, používané k poskytování informací o chemic-
kých látkách a směsích. Bezpečnostní listy poskytnuté 
příjemci přede dnem 1. června 2015 se mohou i nadále 
používat do dne 31. května 2017.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 132, plat-
nost ode dne: 1. 6. 2015. 

Nařízení se použije ode dne 1. 6. 2015.
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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) 2015/1190 ze dne 20. července 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Dochází ke změně v pří loze III v souvislost i  
s omezením nejvyšší koncentrace látek používaných  
k barvení vlasů.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 193, plat-
nost ode dne: 10. 8. 2015, vyjmenovaná část přílohy pak ode dne 
10. 8. 2016. 

Nařízení se použije ode dne 10. 8. 2015.

Nařízení Komise (EU) 2015/1298 ze dne 28. července 2015, kterým se mění přílohy II a VI nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Doplňuje se seznam látek zakázaných v kosmetic-
kých přípravcích o látku 3-benzylidenkafr, v kosmetic-
kých přípravcích nesmí být uváděna a dodávána na trh 
ode dne 18. února 2016.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 199, plat-
nost ode dne: 18. 8. 2015.

Nařízení se použije ode dne 18. 8. 2015.


