
ODBORNODBORNÉÉ SHROMSHROMÁÁŽŽDDĚĚNNÍÍ KE KE 
SVSVĚĚTOVTOVÉÉMU DNI MU DNI 

BEZPEBEZPEČČNOSTI PRNOSTI PRÁÁCECE

Novinky v oblasti bezpeNovinky v oblasti bezpeččnosti a nosti a 
ochrany zdravochrany zdravíí ppřři pri práácici



NNěěkterkteréé ddůůleležžititéé novinky v roce 2013novinky v roce 2013
•• zzáákon kon čč. 262/2006 Sb., z. 262/2006 Sb., záákonkoníík prk prááce, ve znce, ve zněěnníí

pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů –– čč. . 155/2013155/2013 Sb.Sb.
•• zzáákon kon čč. 361/2000 Sb., o provozu na pozemn. 361/2000 Sb., o provozu na pozemníích ch 

komunikackomunikacíích a o zmch a o změěnnáách nch něěkterých zkterých záákonkonůů, ve zn, ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů –– čč. . 101/2013101/2013 Sb., Sb., čč. . 233/2013233/2013

Sb., Sb., čč. . 239/2013239/2013 Sb., Sb., čč. . 300/2013300/2013 Sb., Sb., 
•• nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 361/2007 Sb., kterým se stanov. 361/2007 Sb., kterým se stanovíí

podmpodmíínky ochrany zdravnky ochrany zdravíí ppřři pri prááci, ve znci, ve zněěnníí pozdpozděějjšíších ch 
ppřředpisedpisůů –– NV NV čč. . 68/201068/2010 Sb., Sb., čč. . 93/201293/2012 Sb. Sb. 
(mikroklimatick(mikroklimatickéé podmpodmíínky, chemicknky, chemickéé lláátky a smtky a směěsi, si, 
úúklid pracoviklid pracoviššťť, malov, malováánníí), ), čč. 9/2013. 9/2013 Sb. (poSb. (poččty pohybty pohybůů
drobných svaldrobných svalůů ruky a prstruky a prstůů, p, přřííloha loha čč. 2). 2)



NNěěkterkteréé ddůůleležžititéé novinkynovinky

�� zzáákon kon čč. 266/2006 Sb., o . 266/2006 Sb., o úúrazovrazovéém pojim pojiššttěěnníí –– odloodložžena ena 
úúččinnost k 1.1.2015 innost k 1.1.2015 –– čč. . 463/2012463/2012 Sb. Sb. 

�� zzáákon kon čč. 373/2011 Sb., o specifických zdravotn. 373/2011 Sb., o specifických zdravotníích ch 
sluslužžbbáách ch –– novela novela čč. . 167/2012167/2012 Sb., Sb., čč. . 47/201347/2013 Sb.Sb.

�� zzáákon kon čč. 258/2000 Sb., o ochran. 258/2000 Sb., o ochraněě veveřřejnejnéého zdravho zdravíí a o a o 
zmzměěnněě nněěkterých souvisejkterých souvisejííccíích zch záákonkonůů –– novela znovela záákon kon čč. . 
223/2013223/2013 Sb. Sb. -- §§ 75b 75b –– Postup pPostup přři porani poraněěnníí ostrým ostrým 
kontaminovaným pkontaminovaným přředmedměětem nebo ntem nebo náástrojemstrojem



NNěěkterkteréé ddůůleležžititéé novinkynovinky
�� vyhlvyhlášáška ka čč. 98/2012 Sb.,  o zdravotnick. 98/2012 Sb.,  o zdravotnickéé dokumentacidokumentaci
�� vyhlvyhlášáška ka čč. 104/2012 Sb., o stanoven. 104/2012 Sb., o stanoveníí blibližžšíších ch 

popožžadavkadavkůů na postup pna postup přři posuzovi posuzováánníí a uzna uznáávváánníí nemoci nemoci 
zz povolpovoláánníí a okruh osob, kterým se pa okruh osob, kterým se přřededáávváá lléékakařřský ský 
posudek o nemoci z povolposudek o nemoci z povoláánníí, podm, podmíínky, za nichnky, za nichžž nemoc nemoc 
nelze nadnelze nadáále uznat za nemoc z povolle uznat za nemoc z povoláánníí, a n, a nááleležžitosti itosti 
lléékakařřskskéého posudku (vyhlho posudku (vyhlášáška o posuzovka o posuzováánníí nemocnemocíí
zz povolpovoláánníí))

�� vyhlvyhlášáška ka čč. 306/2012 Sb., o podm. 306/2012 Sb., o podmíínknkáách pch přředchedcháázenzeníí
vzniku a vzniku a šíšířřeneníí infekinfekččnníích onemocnch onemocněěnníí a o hygienických a o hygienických 
popožžadavcadavcíích na provoz zdravotnických zach na provoz zdravotnických zařříízenzeníí a a úústavstavůů
socisociáálnlníí ppééčče.e.



NNěěkterkteréé ddůůleležžititéé novinkynovinky

�� vyhlvyhlášáška ka čč. 79/2013 Sb., kterou se stanov. 79/2013 Sb., kterou se stanovíí organizace, organizace, 
obsah a rozsah pracovnobsah a rozsah pracovněělléékakařřských sluských služžeb  .............. eb  .............. 
(vyhl(vyhlášáška o pracovnka o pracovněělléékakařřských sluských služžbbáách)ch)

�� vyhlvyhlášáška ka čč. 107/2013 Sb., kterou se m. 107/2013 Sb., kterou se měěnníí vyhlvyhlášáška ka čč. . 
432/2003 Sb., kterou se stanov432/2003 Sb., kterou se stanovíí podmpodmíínky pro nky pro 
zazařřazovazováánníí pracpracíí do kategorido kategoriíí, limitn, limitníí hodnoty ukazatelhodnoty ukazatelůů
biologických expozibiologických expoziččnníích testch testůů, podm, podmíínky odbnky odběěru ru 
biologickbiologickéého materiho materiáálu pro provlu pro prováádděěnníí biologických biologických 
expoziexpoziččnníích testch testůů a na nááleležžitosti hlitosti hlášášeneníí pracpracíí ss azbestem a azbestem a 
biologickými biologickými ččiniteliiniteli



NNěěkterkteréé ddůůleležžititéé novinkynovinky

�� vyhlvyhlášáška ka čč. 422/2013 Sb., kterou se m. 422/2013 Sb., kterou se měěnníí vyhlvyhlášáška MZ ka MZ čč. . 
106/2001 Sb., o hygienických po106/2001 Sb., o hygienických požžadavcadavcíích na zotavovacch na zotavovacíí
akce pro dakce pro děěti, ve znti, ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů (rozsah (rozsah 
šškolenkoleníí, posudek o zdravotn, posudek o zdravotníí zpzpůůsobilosti dsobilosti dííttěětete

�� nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 439/2013 Sb., o . 439/2013 Sb., o úúpravpravěě nnááhrady za hrady za 
ztrztráátu na výdtu na výděělku po skonlku po skonččeneníí pracovnpracovníí neschopnosti neschopnosti 
vzniklvznikléé pracovnpracovníím m úúrazem nebo nemocrazem nebo nemocíí zz povolpovoláánníí …………....

�� vyhlvyhlášáška ka čč. 423/2013 Sb., o stanoven. 423/2013 Sb., o stanoveníí vývýšše paue paušášálnlníí
ččáástky nstky náákladkladůů dodatedodateččnnéé kontroly pkontroly přři výkonu sti výkonu stáátntníího ho 
zdravotnzdravotníího dozoru (3.000 Kho dozoru (3.000 Kčč))



NNěěkterkteréé ddůůleležžititéé novinkynovinky

�� vyhlvyhlášáška ka čč. 461/2013 Sb., kterou se m. 461/2013 Sb., kterou se měěnníí vyhlvyhlášáška MPSV ka MPSV 
čč. 398/2001 Sb., o stanoven. 398/2001 Sb., o stanoveníí poplatkpoplatkůů za za ččinnost innost 
organizacorganizacíí ststáátntníího odbornho odbornéého dozoru pho dozoru přři provi prováádděěnníí
dozoru nad bezpedozoru nad bezpeččnostnostíí vyhrazených technických vyhrazených technických 
zazařříízenzeníí, ve zn, ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

PPřředpokledpokláádandanéé zmzměěny v roce 2014:ny v roce 2014:



ZZáávvěěrr
DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
Lektor: Robert KLektor: Robert Křřepinský epinský –– mobil 603 301 582mobil 603 301 582

�� ččlen Rady vllen Rady vláády pro BOZP dy pro BOZP –– poradnporadníího orgho orgáánu vlnu vláády dy 
ČČR  R  

�� ppřředseda Stedseda Stáálléého výboru pro legislativu pho výboru pro legislativu přři Radi Raděě
vlvláády pro BOZPdy pro BOZP

�� ppřředseda Pracovnedseda Pracovníí skupiny pro stanovenskupiny pro stanoveníí expoziexpoziččnníích ch 
limitlimitůů vv pracovnpracovníím prostm prostřřededíí ppřři Radi Raděě vlvláády pro BOZPdy pro BOZP

�� ččlen Pracovnlen Pracovníího  týmu  pro  bezpeho  týmu  pro  bezpeččnost  prnost  prááce Rady  ce Rady  
hospodhospodáářřskskéé a  socia  sociáálnlníí dohody dohody ČČeskeskéé republikyrepubliky

�� Svazový inspektor bezpeSvazový inspektor bezpeččnosti prnosti prááce OS UNIOSce OS UNIOS


