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 PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 8. 2010 DO 31. 12. 2010

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 8. 2010–31. 12. 2010

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích

Vyhláška č. 275/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické 
bdělosti pro vybrané infekce

Vyhláška č. 278/2010 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních 
limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška upravuje požadavky na identifikaci přídat-
ných látek povolených při výrobě potravin, a to po-
žadavky na čistotu a identifikaci barviv (příloha č. 1 
k vyhlášce), požadavky na čistotu a identifikaci sla-
didel (příloha č. 2 k vyhlášce) a požadavky na čisto-

Prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o che-
mických látkách a chemických přípravcích. Zhotovi-
tel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh přípravky kla-
sifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. 
a) až n) zákona, jsou povinni do 30 dnů ode dne, kdy
tyto přípravky uvedli na trh poprvé, poskytnout Mi-
nisterstvu zdravotnictví informace o jejich účincích 
na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikál-
ně-chemických vlastnostech, v elektronické podo-

Rozšiřuje se seznam infekcí, které jsou zahrnuty v sys-
tému epidemiologické bdělosti, o rotavirové infekce, 
lymeskou borreliózu, klíšťovou encefalitidu, plané ne-
štovice a pásový opar. U řady infekčních onemocně-
ní se doplňuje rozsah shromažďovaných údajů o in-
fekcích, způsob a lhůty jejich hlášení, laboratorní di-
agnostika, epidemiologické šetření a stanovení dru-

Uveřejněno v částce 104/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 6. 10. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 15. 10. 2010.

bě s využitím programu Chemické látky a příprav-
ky (CHLAP). Vyhláška stanoví náležitosti poskyto-
vání informací, formu elektronické podoby informa-
cí a datové rozhraní.

Uveřejněno v částce 98/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 16. 9. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2010.

hu a způsobu provedení protiepidemických opatření 
infekčních onemocnění, základní charakteristika, kli-
nická definice a klasifikace infekčního onemocnění.

Uveřejněno v částce 103/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 27. 9. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 12. 10. 2010.

tu a identifikaci přídatných látek jiných než barviva 
a sladidla (příloha č. 3 k vyhlášce).
Uveřejněno v částce 81/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 7. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2010.
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Vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním ne-
mocem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 320/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hy-
gienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004

Vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti 
o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Vyhláška č. 361/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdě-
lávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Vyhláška vypouští očkování proti sezónní chřipce 
z pravidelného a zvláštního očkování. Dále upravuje 
nově pravidelné očkování proti tuberkulóze, které 
se provede pouze u dětí s indikacemi uvedenými 
v příloze č. 3 k této vyhlášce. Pravidelné očkování 
hexavalentní očkovací látkou se započne již v době 
od započatého devátého týdne po narození dítěte, do-

Novela vyhlášky upřesňuje a mění řadu stávajících 
ustanovení vyhlášky. Odstraňuje odkaz na bezbarié-
rovost staveb používaných pro zotavovací akce, nově 
řeší podmínky pro osobní hygienu, v § 3 odst. 7 dopl-
ňuje požadavky na zotavovací akce pořádané v zim-
ních měsících. Upravuje možnost používání patro-
vých lůžek pro děti již od 7 let, upřesňuje požadavky 
na zásobování pitnou vodou i stravování. V příloze 
č. 1 stanoví podmínky pro podávání a použití někte-

Uveřejněno v částce 131/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 15. 12. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2011.

Uveřejněno v částce 132/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 15. 12. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2011.

posud stanovená hranice pro očkování od započatého 
třináctého týdne po narození dětí zůstává pro děti, 
u nichž se provede očkování proti tuberkulóze.

Uveřejněno v částce 110/2010 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 29. 10. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2010.

rých potravin na zotavovacích akcích, které jsou nyní 
zobecněny, na místo dosavadní úpravy, která taxativ-
ně vyjmenovávala skupiny potravin, které nelze po-
dávat ani používat k přípravě pokrmů.

Uveřejněno v částce 118/2010 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 29. 11. 2010.
Účinnosti nabývá dnem 1. 2. 2011.

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


