
64

H
YG

IE
N

A
 

 2
01

0 
 

55
(2

) 
 6

4–
66

K
R

Á
TK

Á
 S

D
ĚL

EN
Í

PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 11. 2009 DO 18. 3. 2010

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 11. 2009–18. 3. 2010

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové uží-
vání staveb

Zákon č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Vyhláška č. 443/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním ne-
mocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.

Prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu zrušuje stá-
vající vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technic-
kých požadavcích zabezpečujících užívání staveb oso-
bami s omezenou schopností pohybu a orientace včet-
ně její změny provedené vyhláškou č. 492/2006 Sb.

Upravuje ustanovení týkající se stanoviska k posou-
zení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 
Platnost stanoviska nyní bude 5 let ode dne jeho vy-
dání, prodlouženo může být nově též o 5 let. Zámě-
ry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanovis-
ka nebudou předmětem posuzování.

Ruší stávající vyhlášku o kosmetických prostředcích 
č. 26/2001 Sb.

V textu vyhlášky v § 2, 6, 12 se pojem chřipka nahra-
zuje pojmem sezónní chřipka.

Uveřejněno v částce 129/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 18. 11. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 18. 11. 2009.

Uveřejněno v částce 139/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 11. 12. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 11. 12. 2009.

Uveřejněno v částce 143/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 18. 12. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2010, vyjmenovaná ustanovení 
5. 2. 2010 a 15. 5. 2010.

Uveřejněno v částce 140/2009 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 11. 12. 2009.
Účinnosti nabývá dnem 11. 12. 2009.
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Nařízení vlády č. 1/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.

Nařízení komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. 11. 2009, kterým se stanoví přechodná opatření pro pro-
vádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 

Vzdělávací program oboru Hygiena a epidemiologie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. 11. 2009 o kosmetických pří-
pravcích 

Úplné znění č. 6/2010 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 
jak vyplývá z pozdějších změn

Dochází ke změnám v příloze č. 2 části II (požadav-
ky na hořlavost a chemické vlastnosti hraček) a v pří-
loze č. III bodě 4 platné vyhlášky (upozornění a bez-
pečnostní pravidla při používání hraček, které obsa-
hují nebezpečné látky nebo přípravky).

Odchylně od čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 882/2004 se stanoví možnost 
odpovědných orgánů určit laboratoře, provádějící tes-
ty na trichinely, umístěné na jatkách nebo v zaříze-
ní na zpracování zvěře, i tehdy, nejsou-li akreditova-
né. Podmínkou pro takovéto určení je, že laboratoř, 
ačkoli není akreditovaná, buď prokáže, že dala pod-
nět k zahájení potřebných akreditačních řízení a po-
kračuje v nich ve smyslu nařízení (ES) č. 882/2004, 
nebo poskytne příslušnému orgánu uspokojivé záruky, 

Uveřejněno v částce 8/2009 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané 9. 11. 2009.

Nařízení stanoví pravidla, jež musí splňovat kosme-
tické přípravky dodávané na trh, s cílem harmonizo-
vat pravidla ve Společenství a zajistit tak fungování 
vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského 
zdraví. Vztahuje se pouze na kosmetické přípravky, 
a nikoli na léčivé přípravky, zdravotnické prostřed-
ky nebo biocidní přípravky. Kategorie kosmetických 
přípravků by měla vymezit komise ES.
Upravuje pravidla bezpečnosti a volného pohybu kos-
metických přípravků, povinnosti odpovědných osob 
a distributorů, informační dokumentaci k příprav-
ku, oznamovací povinnost odpovědných osob před 
uvedením kosmetického přípravku na trh. Dále ob-

Uveřejněno v částce 1/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 8. 1. 2010.

Uveřejněno v částce 1/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 8. 1. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2010, vyjmenovaná ustanove-
ní 1. 12. 2010.

že jsou zavedeny systémy kontroly jakosti při analý-
zách, jež provádí pro účely úředních kontrol. Člen-
ské státy uplatňující toto přechodné opatření podáva-
jí Komisi vždy na konci roku zprávu o pokroku v ob-
lasti akreditace takových určených laboratoří.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 314, plat-
nost ode dne: 4. 12. 2009.
Nařízení se použije ode dne 1. 1. 2010 do dne 31. 12. 2013.

sahuje ustanovení o omezeních pro látky jmenované 
v přílohách, o zkouškách na zvířatech, o informacích 
pro spotřebitele a přístupu k informacím, včetně do-
zoru nad trhem.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 342, plat-
nost ode dne: 11. 1. 2010.
Nařízení se použije ode dne 11. 7. 2013, vyjmenovaná usta-
novení (čl. 15 odst. 1, 2 týkající se látek klasifikovaných jako 
CMR) od 1. 12. 2010 a (část ustanovení čl. 16 odst. 3 týka-
jící se oznamovací povinnosti u kosmetických přípravků obsa-
hujících nanomateriály) od 11. 1. 2013.



66

H
Y

G
IE

N
A

 
 2

01
0 
 

55
(2

)
K

R
Á

TK
Á

 S
D
ĚL

EN
Í Vyhláška č 22/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vy-

užívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřip-
kou – metodický pokyn

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravot-
nických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Úplné znění č. 49/2010 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změ-
ně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá 
z pozdějších změn

§ 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívá-
ní území vyjmenovává ustanovení vyhlášky, z nichž 
je možné za podmínek stanovených ve stavebním 
zákoně učinit výjimku. Novelou se okruh ustanove-
ní rozšiřuje.

Uveřejněno v částce 1/2010 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané v únoru 2010.

V příloze č. 1 nařízení jsou stanoveny obory specia-
lizačního vzdělávání a označení odbornosti zdravot-
nických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 
V příloze č. 2 nařízení je uvedeno převedení speciali-
zací podle dřívějších právních předpisů na obory spe-
cializačního vzdělávání uvedené v příloze č. 1 tohoto 
nařízení a označení odbornosti specialistů. 
Převedením specializované způsobilosti není dotče-
na specializovaná způsobilost získaná podle dřívěj-
ších právních předpisů. Tato skutečnost se prokazuje 
příslušným dokladem osvědčujícím získání speciali-
zované způsobilosti podle dřívějších právních před-

Uveřejněno v částce 18/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 23. 2. 2010.

Uveřejněno v částce 7/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 1. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 26. 1. 2010.

pisů. Zdravotničtí pracovníci zařazení ke dni nabytí 
účinnosti tohoto nařízení do specializačního vzdělá-
vání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí 
podle dřívějších právních předpisů.
Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví 
obory specializačního vzdělávání a označení odbor-
nosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 
způsobilostí, se zrušuje.

Uveřejněno v částce 10/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 3. 2. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 18. 2. 2010.

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


