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Í PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 16. 2. 2016 DO 20. 4. 2016

LEGAL ACTUALITIES DURING 16. 2. 2016 – 20. 4. 2016

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů

Upřesňují se náležitosti žádosti o souhlas k provozování za-
řízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů; 
žadatel je povinen obstarat si k žádosti vyjádření orgánu ochra-
ny veřejného zdraví podle § 75 písm. d) zákona o odpadech.

Uveřejněno v částce 32/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 21. 3. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 21. 3. 2016.

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
Uveřejněno v částce 38/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 31. 3. 2016.
Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2016.

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Uveřejněno v částce 38/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 31. 3. 2016.
Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2016.

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
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Zákon zpřesňuje povinnosti zaměstnavatele v pre-
venci rizik. Zpřesňuje zákonné předpoklady odborné 
způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v pre-
venci rizik a zpřísňuje zákonné předpoklady odbor-
né způsobilosti fyzických osob k činnostem koordiná-
tora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stave-
ništi. Zavádí dále evidenci odborně způsobilých osob.  

Nařízení Komise (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, pokud jde o kadmium

V příloze XVII  se rozšiřuje stávající  omezení  kad-
mia a jeho sloučenin i na uvádění na trh nátěrových ba-
rev s obsahem kadmia přesahujícím určitou koncentraci.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 40, plat-
nost ode dne 8. 3. 2016.

Nařízení se použije ode dne 8. 3. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/314 ze dne 4. března 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do seznamu látek v příloze III, které mohou být ob-
saženy v kosmetických přípravcích při dodržení sta-
novených omezení, se doplňuje látka diethylenglykol-
monoethylether včetně příslušných omezení. Ode dne  
25. března 2017 musí být na trh Unie uváděny a dodává-
ny pouze takové kosmetické přípravky, které jsou v sou-
ladu s tímto nařízením.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 60, plat-
nost ode dne 25. 3. 2016.

Nařízení se použije ode dne 25. 3. 2016.

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

Husova 64
460 31 Liberec

Česká republika
E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

V části třetí zákona se pak upřesňují ustanovení týkající 
se koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci na staveništi. 

Uveřejněno v částce 36/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 31. 3. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2016.




