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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 1. 2011 DO 31. 3. 2011

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 1. 2011–31. 3. 2011

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. 1. 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro 
styk s potravinami

Nařízení Komise (EU) č. 16/2011 ze dne 10. 1. 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včas-
né výměny informací pro potraviny a krmiva

Metodický návod k postupu při podávání žádostí o udělení akreditace k uskutečňování ucelené čás-
ti vzdělávacího programu – teoretická část (kurzy, semináře) pro obory specializačního vzdělávání 
a certifi kované kurzy (dále jen nástavbové obory) 

Nařízení stanoví zvláštní požadavky na výrobu 
a uvádění na trh materiálů a předmětů z plastů, které jsou 
určeny pro styk s potravinami, jsou již ve styku s potravi-
nami nebo u nichž se dá důvodně předpokládat, že při-
jdou do styku s potravinami. Nařízení je zvláštním opat-
řením ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 1935/2004. 
Upravuje požadavky na složení materiálů a předmětů 

z plastů, stanoví pravidla pro provádění a ověřování sho-
dy a požadavky na písemné prohlášení o shodě.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 12, platnost 
ode dne: 4. 2. 2011.

Nařízení se použije ode dne 1. 5. 2011 s výjimkou vyjmenova-
ných ustanovení – článek 5 ve specifi kovaném případě se použije od 
31. 12. 2015 a článek 18 odst. 2, 4 a článek 20 od 31. 12. 2012.

Nařízení v návaznosti na článek 51 nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 upřesňuje pra-
vidla v rámci systému včasné výměny informací pro po-
traviny a krmiva (RASFF). Stanoví podmínky a postu-
py pro předávání oznámení o rizicích. Předávaná ozná-

mení o riziku dělí na varovná, informační a oznámení 
o odmítnutí na hraničním přechodu.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 6, platnost 
ode dne: 31. 1. 2011.

Nařízení se použije ode dne 31. 1. 2011.

Uveřejněno v částce 1/2011 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané 1. 1. 2011.

Vyhláška č. 20/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů

Mění § 26 vyhlášky, který vyjmenovává ustanovení 
vyhlášky, z nichž je možné za podmínek stanovených 
ve stavebním zákoně učinit výjimku. Novelou se rozši-
řuje okruh možných výjimek.

Uveřejněno v částce 7/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 11. 2. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 15. 3. 2011.

Nařízení vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnoco-
vání kvality ovzduší

Mění se mj. stanovené emisní limity pro ochranu 
zdraví.

Uveřejněno v částce 15/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 28. 2. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 15. 3. 2011.
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Í Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Prováděcí předpis k zákonu č. 96/2004 Sb., (zá-
kon o nelékařských zdravotnických povoláních), 
stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a ji-
ných odborných pracovníků. Ruší stávající vyhlášku 
č. 424/2004 Sb.

Uveřejněno v částce 20/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 14. 3. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 14. 3. 2011.

Nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemic-
kých látek (REACH)

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 44, platnost ode dne: 21. 2. 2011.
Nařízení se použije ode dne 21. 2. 2011.

Oprava nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování che-
mických látek (REACH) 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 49, platnost ode dne: 24. 2. 2011.

Nařízení Komise (EU) č. 207/2011 ze dne 2. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, po-
kud jde o přílohu XVII (pentabromdifenylether a PFOS)

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 58, platnost ode dne: 6. 3. 2011.
Nařízení se použije ode dne 6. 3. 2011.

Nařízení Komise (EU) č. 252/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH), pokud jde o přílohu I 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 69, platnost ode dne: 5. 4. 2011.
Nařízení se použije ode dne 5. 5. 2011.

Nařízení Komise (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, po-
kud jde o přílohu XIII 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 69, platnost ode dne: 19. 3. 2011.
Nařízení se použije ode dne 19. 3. 2011.

Kvalifi kační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory 
veřejného zdraví

Uveřejněno v částce 2/2011 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané 10. 2. 2011.

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání

Uveřejněno v částce 3/2011 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané 28. 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


