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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 6. 3. 2009 DO 22. 5. 2009

LEGAL ACTUALITIES DURING 6. 3. 2009–22. 5. 2009

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 65/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemo-
cem

Dochází ke změně u pravidelného očkování proti 
tuberkulóze, kdy se ruší přeočkování prováděné v 
době od dovršení jedenáctého do dovršení dvanácté-
ho roku věku dítěte. Stanoví se v § 4 odst. 3 vyhlášky 
přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli s 
acelulární pertusovou složkou spolu s aplikací páté 
dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dět-
ské obrně a u takto očkovaných osob se v odst. 4 upra-
vuje přeočkování proti tetanu. Příloha č. 1 vyhlášky 

– Indikace očkování konjugovanou pneumokokovou 
vakcínou u dětí se doplňuje o děti s porodní hmotností 
pod 1500 g a příloha č. 2 vyhlášky – Imunoprofylaxe 
tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách 
a před některými léčebnými výkony se ruší.  

Uveřejněno v částce 21/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 12. 3. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 12. 3. 2009.

Úplné znění č. 86/2009 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků 
a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
předpisů

Uveřejněno v částce 26/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost 
ode dne): 1. 4. 2009.

Vyhláška č. 99/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygi-
enických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience 
na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné 
za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších 
předpisů

Dochází ke změnám v přílohách č. 2, 3 a 7 vyhlášky. 
Kosmetické prostředky, které obsahují látku nově 
uvedenou ve vyhlášce, se dle přechodných ustano-
vení posuzují podle stávajících předpisů do 7. nebo 
13. října 2009.

Uveřejněno v částce 31/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 16. 4. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 8. 7. 2009.

Vyhláška č. 127/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozděj-
ších předpisů

Vyhláška nově zapracovává směrnici Komise 
2008/39/ES, kterou se mění směrnice 2002/62/ES 
o materiálech z plastů určených pro styk s potravi-
nami. V návaznosti na předpisy ES se mění a dopl-
ňují ustanovení vyhlášky, zejména  pak příloha č. 3: 
Požadavky na plasty a výrobky z plastů. Ve smyslu 
přechodných ustanovení výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy, které nejsou v souladu 
s ustanoveními vyhlášky, lze vyrábět a uvádět na trh 
nejdéle do 7. 3. 2010.

Uveřejněno v částce 38/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 15.5.2009.
Účinnosti nabývá dnem 15. 5. 2009.
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Metodický návod Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí 
staveb 

Metodický návod vydaný hlavním hygienikem ČR 
k zajištění odborné pomoci orgánům ochrany veřejné-
ho zdraví a jednotného postupu při měření mikrokli-
matických parametrů vnitřního prostředí. Nahrazuje 

metodiku z roku 2004 vydanou pod č. HEM-3444-
12.2.04/4133.

Uveřejněno v částce 2/2009 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 31. 3. 2009.

Surveillance lymeské boreliózy

Uveřejněno v částce 2/2009 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 31. 3. 2009.

JUDr. Eva Nekvindová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 

se sídlem v Liberci
Husova 64

460 31 Liberec
E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


