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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 5. 2010 DO 10. 8. 2010

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 5. 2010–10. 8. 2010

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 136/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změněně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů.

Prodlužuje se lhůta pro uvádění biocidních příprav-
ků na trh na základě oznámení dle § 35 zákona, a to 
do 14. 5. 2014.
Změna v příloze č. 2 – Seznam účinných látek s po-
žadavky a specifickými podmínkami schválenými 

Novela mj. nově definuje první, druhou a třetí fázi 
provozu skládky. Tyto fáze provozu skládky mohou 
být provozovány na základě souhlasu s provozním řá-
dem příslušné fáze (§ 14 odst. 1). 

Mění se např. zákon č. 64/1986 Sb., o české obchod-
ní inspekci, zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání – mění mj. požadavky na odbornou způ-
sobilost u živností vázaných jako „Výroba nebezpeč-
ných chemických látek a nebezpečných chemických 
přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a to-
xické“, „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci“, „Činnosti, při kterých je 
porušována integrita lidské kůže“, „Masérské, rekon-
diční a regenerační služby“. Dochází ke změně zák. 

Uveřejněno v částce 54/2010 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 21. 5. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2010.

č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – nově se de-
finuje spotřebitel, jímž je fyzická osoba (dle stávající 
definice je spotřebitelem i právnická osoba), která ne-
jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rám-
ci samostatného výkonu svého povolání.

Uveřejněno v částce 55/2010 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 21. 5. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2010.

na úrovni společenství pro použití v biocidních pří-
pravcích.
Uveřejněno v částce 50/2010 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 14. 5. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 14. 5. 2010.

Nařízení vlády č 175/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu 
a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

Ruší se přílohy 2–4 nařízení (formuláře oznámení 
v případě zjištění výskytu nebezpečných výrobků), 
dle novely výskyt nebezpečných nepotravinářských 
výrobků se oznamuje v souladu s pokyny Komise ES 
dle jednotného formuláře uvedeného v pokynech ES. 
(Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. pro-
since 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení sys-
tému Společenství pro rychlou výměnu informací 

„RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup 
oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 
2001/95/ES). Mění se i příloha 1 – Lhůty pro ozna-
mování informací orgány dozoru.

Uveřejněno v částce 61/2010 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 4. 6. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 4. 6. 2010.
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Vyhláška č 220/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických poža-
davků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010.

Vyhláška č 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení 
a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdra-
votnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické 
záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení).

Změna v seznamech uvedených v příloze č. 3 a č. 6 
vyhlášky.

Zrušuje stávající vyhlášku č. 49/1993 Sb., o technic-
kých a věcných požadavcích na vybavení zdravotnic-
kých zařízení.

Uveřejněno v částce 75/2010 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 16. 7. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2010.

Uveřejněno v částce 75/2010 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 16. 7. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2010.

Vzdělávací program nástavbového oboru Epidemiologie, Hygiena dětí a dorostu, Hygiena obecná 
a komunální, Hygiena výživy a předmětů běžného užívání.

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpo-
ře veřejného zdraví.

Metodický návod k zajištění programu surveillance (systém epidemiologické bdělosti) onemocně-
ní břišním tyfem a paratyfem.

Vzdělávací programy jednotlivých specializačních 
oborů zveřejněné v návaznosti na § 5 zák. č. 95/2004 
Sb.

Vzdělávací program zveřejněný v návaznosti na § 45 
zák. č. 96/2004 Sb.

Metodický návod vydaný hlavním hygienikem k za-
jištění jednotného postupu při výskytu onemocnění 
břišním tyfem a paratyfem podle § 70 odst. 1 písm. c 
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů.

Uveřejněno v částce 5/2010 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 30. 4. 2010.

Uveřejněno v částce 7/2010 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 4. 6. 2010.

Uveřejněno v částce 7/2010 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 4. 6. 2010.

Nařízení komise (EU) č. 298/2010 ze dne 9. dubna 2010, kterým se mění nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1451/2007, pokud jde o prodloužení doby trvání odchylek umožňujících uvá-
dění biocidních přípravků na trh.

V současné době byla možnost odchylky ze záka-
zu uvádět na trh ty biocidní přípravky, které ob-
sahují účinné látky nezařazené do přílohy č. II ES 
č. 1451/2007 či do přílohy I nebo IA směrnice 98/8/
ES do 14. 5. 2010, došlo k prodloužení lhůty do 
14. 5. 2014.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 90, 
platnost ode dne: 30. 4. 2010.
Nařízení se použije ode dne 30. 4. 2010.

Nařízení komise (EU) č. 365/2010 ze dne 28. dubna 2010, kterým se mění nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Ente-
robacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích 
a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 107, plat-
nost ode dne: 19. 5. 2010.

Nařízení se použije ode dne 19. 5. 2010.
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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

Nařízení komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH).

Změna v příloze č. II nařízení – požadavky na sesta-
vení bezpečnostních listů.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 133, 
platnost ode dne: 20. 6. 2010.
Nařízení se použije ode dne 20. 6. 2010.


