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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ OD 
23. 5. 2009 DO 31. 7. 2009

LEGAL ACTUALITIES DURING 23. 5. 2009–31. 7. 2009

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 169/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), 
d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní 
vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 

Změna prováděcího předpisu k zákonu č. 110/1997 
Sb., v § 22 vyhláška upravuje požadavky na vejce – kód 
určující rozlišovací číslo producenta a požadavky na 
jejich uchovávání. 

Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů

Vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských 
společenství obory specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů, označení odbornosti 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializova-
nou způsobilostí, minimální délku specializačního 
vzdělávání podle vzdělávacích programů (příloha 
č. 1 vyhlášky) a obory certifikovaných kurzů lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů, minimální délku vzdě-

lávání v těchto oborech a označení odbornosti lékaře 
a farmaceuta (příloha č. 2 vyhlášky). Předpis zrušuje 
vyhlášku č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Uveřejněno v částce 56/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2009.

Uveřejněno v částce 51/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 18. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2009.

Tímto nařízením se stanoví výše úhrady za atestační 
zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu 
a aprobační zkoušku podle zákona o podmínkách zís-
kávání a uznávání odborné způsobilosti a specializo-
vané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a výše úhrady 
za atestační zkoušku, aprobační zkoušku a zkoušku 

k vydání osvědčení podle zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních.

Uveřejněno v částce 56/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2009.

Vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného 
kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) 

Vyhláška v souladu s právem Evropských společen-
ství upravuje podrobnosti atestační zkoušky k získání 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, 
závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu a dále apro-
bační zkoušky k získání odborné způsobilosti k výko-
nu povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta 

na území České republiky a postup ověření znalosti 
českého jazyka pohovorem.

Uveřejněno v částce 56/2009 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 26. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2009.
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Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a apro-
bační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona 
o nelékařských zdravotnických povoláních) 

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evrop-
ských společenství podrobnosti atestační zkouš-
ky k získání specializované způsobilosti k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání, zkoušky 
k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akredi-
tovaného kvalifikačního kurzu k získání odborné 
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání, aprobační zkoušky k získání způsobilosti 
k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na 
území České republiky a postup při ověření znalosti 
českého jazyka. 

Uveřejněno v částce 56/2009 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 26. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2009.

Zákon č. 190 /2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon mění některá ustanovení týkající se výkonu 
spisové služby a archivnictví, zejména v návaznosti 
na realizaci spisové služby v elektronické podobě. 
Paragrafem 63 odst. 3 je vyjmenovaným subjektům 
(mj. organizačním složkám státu, státním příspěvko-
vým organizacím, zdravotním pojišťovnám) stanove-
no vykonávat spisovou službu v elektronické podobě 
v elektronických systémech spisové služby, s výjim-
kou případů, kdy zvláštní povaha jejich působnosti 
vyžaduje výkon spisové služby v listinné podobě. 
Zákon stanoví k naplnění této povinnosti pro subjek-
ty, které vykonávají dle dosavadní legislativy evidenci 

dokumentů v listinné podobě, lhůtu šesti měsíců od 
nabytí účinnosti zákona. Požadavky na umístění spi-
sovny upravuje nově ustanovení § 68 odst. 4 zákona. 
Pro přizpůsobení spisové služby a spisového řádu 
novele zákona se stanovuje tříletá lhůta. 
Zákon dále mění i zákon o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů. 

Uveřejněno v částce 57/2009 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 26. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2009, vyjmenovaná ustanovení 

Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška stanoví podrobnosti výkonu spisové služ-
by, reaguje na elektronizaci státní správy a realizaci 
spisové služby v elektronické podobě.

Uveřejněno v částce 57/2009 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 26. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2009.

Zákon č. 198 /2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změněn některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

Vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz dis-
kriminace v oblasti práva na zaměstnání, přístupu 
k zaměstnání, povolání, podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti, pracovních a služebních poměrů, 
členství v odborových a jiných obdobných organi-
zacích a profesních komorách, v oblasti sociálního 
zabezpečení, poskytování sociálních výhod a přístu-

pu ke zdravotní péči, vzdělávání, ke zboží a službám 
nabízeným veřejnosti.

Uveřejněno v částce 58/2009 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 29. 6. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2009.

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Stávající povinnost předkládat k žádosti o registraci 
zařízení sociálních služeb rozhodnutí o schválení 
provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví dle § 79 zákona po 
novele zůstává zachováno pouze u zařízení uvedených 
v § 34 odst. 1 písm. c) až f ).

Uveřejněno v částce 61/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 1. 7. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2009.

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 


