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Nabyl úèinnosti
1. května 2016

 Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pra-
covněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o za-
jištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Str. 61 V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „ve vztahu k předmětu“ nahrazují slovy „ve všech 
oblastech“.

 V odst. 4 se za písm. c) vkládají nová písm. d) až f), která znějí:

 „d) zajistit v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) účast odborně 
způsobilé fyzické osoby při pravidelném hodnocení stavu a úrovně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 e) zajistit součinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů 
v prevenci rizik s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, s odborovou 
organizací, s radou zaměstnanců, se zástupci pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, pokud byli u zaměstnavatele zvoleni, 
a s odborně způsobilou fyzickou osobou k zajišťování úkolů v prevenci 
rizik jiného zaměstnavatele, jehož zaměstnanci plní své úkoly na 
pracovišti zaměstnavatele, a

 f) zajistit součinnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik s osobami podle § 12 a s poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou 
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.“

Str. 62 V § 9 odst. 7 se za slovo „pracovišti“ vkládá slovo „zaměstnavatele“ a za slovo 

„zaměstnavatel“ se vkládá slovo „písemně“.

Nabyl úèinnosti
1. října 2015

 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úra-
zovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Právní úprava nemajetkové újmy, kterou zaměstnanec utrpěl v přímé a příčinné souvislosti 

s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, byla přesunuta z přechodných ustanovení do části 

jedenácté a navázána tak na stávající úpravu odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele 

za majetkovou újmu (škodu). Tento přesun se týkal ustanovení, na která je v publikaci 
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odkazováno. V následující tabulce uvádíme přehled změn konkrétních ustanovení, která je 

nutné při práci s knihou zohlednit:

Původní ustanovení Nové ustanovení

§ 366 § 269

§ 367 § 270

§ 368 § 271

§ 369 odst. 1 § 271e

§ 369 odst. 2 § 271r

§ 380 § 271k

§ 384 odst. 2 § 271n

§ 387 § 274a

Nabyla úèinnosti
1. září 2015

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

Str. 71 V předposlední odrážce se slovo „ženy“ nahrazuje slovem „zaměstnankyně“.

Str. 101 V pojmu Těhotné ženy se slovo „ženy“ nahrazuje slovem „zaměstnankyně“. 

Str. 126 V otázce 42. se slova „§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 288/2003 Sb.“ nahrazují slovy 

„vyhláška č. 180/2015 Sb.“.

Str. 130  V otázce 119. se slovo „ženy“ nahrazuje slovem „zaměstnankyně“ a slova 

„§ 2 vyhlášky č. 288/2003 Sb.“ se nahrazují slovy „vyhláška č. 180/2015 Sb.“.

Str. 155 Text dole na stránce nově zní: „Zvláštním právním předpisem (pro těhotné 
ženy a pro mladistvé zaměstnance) je vyhláška č. 180/2015 Sb.“.

Str. 191 V kapitole 6.1 se slovo „ženy“ nahrazuje slovem „zaměstnankyně“.

Str. 192 Poznámka dole na stránce nově zní: „Dále se problematikou práce těhotných 
zaměstnankyň zabývá vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, 
které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 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 mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích 
a pracovištích).“

Str. 193 V názvu kapitoly se za slovo „Mladiství“ vkládá slovo „zaměstnanci“.

 Poznámka dole na stránce nově zní: „Mladistvým zaměstnancům jsou 
zakázány práce uvedené ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.“. 
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Další změny a opravy

Str. 37 V § 37 zákona č. 258/2000 Sb. se na konci odst. 2 slova „odstavce 6 písm. c).“ 

nahrazují slovy „odstavce 5.“

 V odst. 3 se na konec písm. g) vkládají slova „, a připojí k žádosti protokoly 
o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38.“

Str. 38 Na konec odst. 4 se vkládají slova „, a současně předložit protokoly o měření 
nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38.“

 V odst. 5 se za slova „na její zařazení do kategorie“ vkládají slova „druhé 
rizikové (§ 39),“ a slova „návrh, který“ se nahrazují slovy „žádost, která“.

 Odst. 6 nově zní: „Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může z moci 
úřední rozhodnout o zařazení práce první nebo druhé kategorie do kategorie 
rizikových prací (§ 39).“

 V § 38 zákona č. 258/2000 Sb. se za slova „nebo držitele autorizace“ vkládají 

slova „(§ 83c)“. 

 V § 39 zákona č. 258/2000 Sb. odst. 2 nově zní: „Zaměstnavatel je povinen zjistit 
příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních 
testů a zabezpečit její odstranění; o těchto skutečnostech je povinen 
neprodleně informovat zaměstnance. Výsledky biologických expozičních 
testů podle věty první, v členění podle pracovišť, je zaměstnavatel povinen 
bezodkladně sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.“

Str. 39 V § 39 zákona č. 258/2000 Sb. odst. 3 nově zní: „Překročení limitních 
hodnot ukazatelů biologických expozičních testů sdělí zaměstnavateli 
bezodkladně poskytovatel pracovnělékařských služeb. Přitom je poskytovatel 
pracovnělékařských služeb povinen dodržet mlčenlivost o výsledcích testů 
jednotlivých zaměstnanců. Pro hodnocení míry expozice zaměstnanců faktory 
pracovních podmínek pomocí biologických expozičních testů provede 
poskytovatel pracovnělékařských služeb odběr biologického materiálu za 
podmínek upravených prováděcím právním předpisem.“

Str. 101 Stávající odrážky pod pojmem Závažné havárie se nahrazují odrážkou „zákon 
č. 224/2015 Sb.“.

Str. 103 V otázce 5. se ve sloupci Text otázky za slova „, hrozí-li škoda“ vkládají slova 

„nebo nemajetková újma“. 

 V otázce 5. se ve sloupci Text správné odpovědi za slova „Hrozí-li škoda“ vkládají 

slova „nebo nemajetková újma“.

Str. 126 V otázce 31. se slova „NV č. 91/2010 Sb.“ nahrazují slovy „vyhláška č. 34/2016 Sb.“.

Str. 131 V otázce 136. se slova „zákon č. 59/2006 Sb.“ nahrazují slovy „zákon č. 224/2015 Sb.“.

Str. 166 V části textu Mimořádné události a havarijní situace se ve druhé odrážce slova 

„zákon č. 59/2006 Sb.“ nahrazují slovy „zákon č. 224/2015 Sb.“ a v poslední 

odrážce se slova „nařízení vlády č. 91/2010 Sb.“ nahrazují slovy „vyhláška 
č. 34/2016 Sb.“.
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Str. 179 V bodě 16. se v první odrážce za slova „a výši náhrady škody“ vkládají slova 

„nebo nemajetkové újmy“.

Str. 190 V § 384 odst. 2 se za slovo „škody“ vkládají slova „nebo nemajetkové újmy“.
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