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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ OD 20. 7. 
2009 DO 31. 10. 2009

LEGAL ACTUALITIES DURING 20. 7. 2009–31. 10. 2009

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 

Zákon transponuje směrnici ES, cílem je usnadnit 
poskytování služeb v rámci ES, a to prostřednictvím 
zajištění svobody usazování a svobody volného po-
hybu služeb. Zákon upravuje přeshraniční poskyto-
vání služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, 
práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, je-
jich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k posky-

Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném po-
hybu služeb

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních 
registrech

tování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytova-
teli služeb na vnitřním trhu EU.

Uveřejněno v částce 66/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 20. 7. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 28. 12. 2009.

Dochází ke změně řady zákonů s cílem odstranit 
překážky bránící poskytovatelům služeb ve svobodě 
volného pohybu služeb. Zavádí se možnost vzniku 
oprávnění uplynutím lhůty, automatické prodlouže-
ní povolení, právní nárok na vydání povolení. Změna 
se dotýká např. zákona o elektronickém podpisu, zá-
kona o živnostenských úřadech, o posuzování vlivů 
na životní prostředí, zákona o odpadech, o ochraně 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví – změna 
§ 47b, dle kterého bude Ministerstvo vnitra nebo Po-
licie ČR poskytovat zdravotnickým zařízením opráv-
něným provádět pravidelná nebo zvláštní očkování 
podle § 47a o obyvatelích, kteří jsou povinni podrobit 
se očkování, referenční údaje ze základního registru 
obyvatel, údaje z agendového informačního systému 
evidence obyvatel, údaje z agendového informačního 
systému cizinců, a to v zákonem stanoveném rozsahu.
Změna zákona o péči o zdraví lidu – podle § 67g Mi-
nisterstvo vnitra nebo Policie ČR poskytuje Minister-

ovzduší, o zaměstnanosti, stavebního zákona, záko-
na o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci.

Uveřejněno v částce 66/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 20. 7. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 28. 12. 2009.

stvu zdravotnictví zákonem vyjmenované údaje pro 
výkon působnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. 
Novelizuje se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, a to 
§ 20 odst. 1 zákona a § 37 odst. 2 věta třetí a čtvrtá.

Uveřejněno v částce 68/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 24. 7. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2010, s výjimkou vyjmenovaných 
ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (novela 
§ 20 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.), 31. 5. 2010 či 1. 1. 2012.
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Í Nařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fuma-

rát na trh nebo do oběhu  

Nařízení vlády k provedení zákona o obecné bezpeč-
nosti výrobků – výrobek obsahující dimethyl-fumarát 
je vždy považován za nebezpečný a nesmí být uveden 
na trh nebo do oběhu.

Prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu. § 10 vyhláš-
ky upravuje všeobecné požadavky pro ochranu zdra-
ví, zdravých životních podmínek a životního pro-
středí; § 14 upravuje ochranu proti hluku a vibracím. 
Předpis zrušuje vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných 

Nově se např. stanovují požadavky na umísťová-
ní studny individuálního zásobování vodou, žumpy 
a malé čistírny odpadních vod, či staveniště.

Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že vláda ČR 
dne 20. 7. 2009 schválila materiál „Návrh Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008“ usnesením 
vlády č. 929/2009. 
Vládou schválené znění Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008 a s ní související dokumenty 

Nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů se 
v rejstříku škol a školských zařízení neuvádí u zaří-
zení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
pedagogicko-psychologické poradny, speciálně peda-
gogického centra, střediska volného času, školního 
klubu, střediska služeb školám, školního hospodář-
ství, školní knihovny, plavecké školy a střediska vý-

Zákon mění mj. zákon o ochraně veřejného zdra-
ví, kdy se v § 93 odst. 4 zákona vypouští věta druhá, 
dle které pokuty uložené orgánem ochrany veřejné-
ho zdraví vymáhá celní úřad. Jedná se o odstranění 
duplicitní úpravy, vyjádřené příslušnými ustanovení-
mi správního řádu. 

Uveřejněno v částce 77/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 14. 8. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 14. 8. 2009.

technických požadavcích na výstavbu.

Uveřejněno v částce 81/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 8. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 26. 8. 2009.

Uveřejněno v částce 81/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 8. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 26. 8. 2009.

jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj.

Uveřejněno v částce 81/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 8. 2009.

chovné péče v případě ambulantních služeb preven-
tivní výchovné péče. 

Uveřejněno v částce 83/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 27. 8. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2009.

Uveřejněno v částce 87/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 3. 9. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2011.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vy-
užívání území

Sdělení č. 270/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje Čes-
ké republiky 2008

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí a studen-
tů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
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Změna zákona č. 258/2000 Sb. Ustanovení § 31 odst. 
2 nově zní „Při překročení hygienických limitů z pro-
vozu hluku na mezinárodních letištích zajišťujících 
ročně více než 50 tisíc startů nebo přistání a vojen-
ských letištích je provozovatel letiště povinen navrh-
nout vydání opatření obecné povahy podle správního 
řádu ke zřízení ochranného hlukového pásma. Opat-
ření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukové-

Zákon zpřesnil a doplnil část zákona týkající se ochra-
ny před škodami působenými tabákovými výrobky. 
Upřesňují se veřejná místa, kde se zakazuje kouřit.
Nově se upravuje kouření v prostorách společného 
stravování, kde i nadále zůstává svěřena kontrola or-
gánům ochrany veřejného zdraví. U vstupu do zaříze-
ní společného stravování provozovaného na základě 
hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen vidi-
telně označit, aby byla zajištěna informovanost osob 
před vstupem do zařízení, zda jde o nekuřácké zaří-
zení (musí být označeno grafickou značkou „Kouře-
ní zakázáno“), kuřácké zařízení (musí být označeno 
grafickou značkou „Kouření povoleno“) nebo zaří-
zení s vyhrazenými prostory (musí být označeno gra-
fickou značkou „Stavebně oddělené prostory pro ku-
řáky a nekuřáky“) a zároveň prostory, v nichž je kou-
ření zakázáno, musí být označeny grafickou značkou 
„Kouření zakázáno“ a prostory, v nichž je kouření po-
voleno, musí být označeny grafickou značkou „Kou-

Zákon mj. mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích – vrací věkovou hranici odpovědnosti za přestu-
pek ze 14 na 15 let. Změna zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů – mění se § 46 odst. 4 a § 70 odst. 3 
zákona, kdy se v obou ustanoveních upravuje věková 
hranice ze 14 let zpět na 15 let. Do této věkové hra-
nice odpovídají zákonní zástupci za plnění povinnos-

ho pásma vydá Úřad pro civilní letectví v dohodě 
s krajskou hygienickou stanicí.“ 

Uveřejněno v částce 91/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 9. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2010, vyjmenovaná ustanove-
ní pak 17. 5. 2010.

ření povoleno“. Vzhled grafických značek je upraven 
v příloze tohoto zákona. Kuřácká zařízení a zaříze-
ní s vyhrazenými prostory, v nichž je kouření povo-
leno, musí mít zajištěné dostatečné větrání podle po-
žadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
Zařízení s vyhrazenými prostory musí mít prostory, 
v nichž je kouření povoleno, stavebně odděleny od 
prostor, v nichž je kouření zakázáno. 
Všechna místa, kde je kouření zakázáno, je jejich pro-
vozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou 
značkou „Kouření zakázáno“. Místa ke kouření vy-
hrazená je jejich provozovatel povinen označit zjev-
ně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“. 

Uveřejněno v částce 91/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 9. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2010.

tí, týkajících se pravidelného či zvláštního očkování 
a podrobení se léčení infekčního onemocnění stano-
veného prováděcím právním předpisem.

Uveřejněno v částce 91/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 9. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2010.

Zákon č. 301/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a ve znění pozdějších předpisů č. 159/1999 Sb., a zákon č. 247/2000 Sb., 
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škoda-
mi působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Uveřejněno v částce 93/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 7. 9. 2009.

Úplné znění č. 309/2009 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně ně-
kterých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
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JUDr. Eva Nekvindová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potra-
vinách a tabákových výrobcích a o změně a doplně-
ní některých souvisejících zákonů. V souladu s prá-
vem ES vyhláška stanoví způsob výpočtu a označo-
vání výživové (nutriční) hodnoty potravin uváděných 
do oběhu určených konečnému spotřebiteli nebo pro 
zařízení společného stravování.

Změna stávající vyhlášky včetně změny př í loh. 
Z ustanovení vyhlášky jsou výslovně vyjmuta zaříze-
ní pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
školských poradenských zařízení a zařízení školní-
ho stravování, jakož i pracoviště praktického vyučo-
vání žáků středních škol, a to i tehdy, uskutečňuje-li 
se ve školách a školských zařízeních. Mění se poža-
davky na prostorové podmínky, ubytování, vybavení 
nábytkem v ubytovacích zařízeních, osvětlení, mik-

Novela implementuje směrnici ES, která vytvář í 
právní základ pro vybudování Evropské infrastruk-
tury prostorových dat pro tvorbu, provádění a kont-
rolu politik životního prostředí na regionální i lokál-
ní úrovni. Novela zákona stanoví pravidla pro zříze-
ní infrastruktury pro prostorová data, zpřístupňová-
ní prostorových dat a vytváří právní rámec pro vznik 
Národního geoportálu INSPIRE (dále jen „geoportál 

Metodický návod vydaný hlavním hygienikem k po-
stupu podle § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením.

Uveřejněno v částce 6/2009 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané 12. 8. 2009.

Uveřejněno v částce 102/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 25. 9. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2009.

roklimatické podmínky. Nově se upravují požadav-
ky na vybavení šatnami a hygienickými zařízeními 
v § 4a, v § 4b se upravuje povinnost dodržování nor-
mových hodnot podle české technické normy upra-
vující optimální doby dozvuku.

Uveřejněno v částce 107/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 8. 10. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 23. 10. 2009.

INSPIRE“). Geoportál INSPIRE bude zprostředko-
vávat přístup k veškerým prostorovým datům o úze-
mí České republiky, správcem geoportálu bude Mi-
nisterstvo životního prostředí.

Uveřejněno v částce 123/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 10. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 14. 11. 2009.

Uveřejněno v částce 6/2009 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 12. 8. 2009.

Vyhláška č. 330/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodno-
ty potravin

Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

Zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním pro-
středí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Metodický návod ke sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví při kontrole do-
držování opatření uložených fyzickým a právnickým osobám v ochraně před neionizujícím zářením

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k vý-
konu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdra-
votní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterým se stanoví pravidla průběhu studia pro 
účastníky specializačního vzdělávání


