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 PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ  
OD 1. 4. 2011 DO 31. 5. 2011

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 4. 2011–31. 5. 2011

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způ-
sobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů

Rozšiřuje definici činností nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků, kteří pracují bez odborného dohledu. 
Tyto činnosti definuje jako činnosti bez indikace, na 
základě indikace a pod přímým vedením lékaře, zubního 
lékaře nebo farmaceuta. V § 67, 68 se prodlužuje regis-
trační období na 10 let a platnost osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu na 10 
let. Dříve vydaná osvědčení se dle přechodných usta-
novení automaticky prodlužují na dobu 10 let. Novelou 

zákona o správních poplatcích se snižuje výše poplatku 
za přijetí žádosti o vydání nebo o prodloužení osvěd-
čení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu na 100 Kč.

Uveřejněno v částce 40/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 22. 4. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 22. 4. 2011.

Vyhláška č. 111/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 
určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

Dochází ke změně v příloze 3 vyhlášky „Požadavky 
na plasty a výrobky z plastů“ v oddílu A v položce s ref. 
číslem 13480 – bisfenol A (není určen k použití při vý-
robě polykarbonátových kojeneckých lahví).

Uveřejněno v částce 41/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 26. 4. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2011.

Nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam 
nemocí z povolání

V příloze nařízení se zpřesňují některé nemoci z po-
volání či podmínky vzniku nemoci z povolání a některé 
nemoci se nově doplňují (nemoci z povolání způsobené 
chemickými látkami a nemoci z povolání týkající se dý-
chacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice).

Uveřejněno v částce 42/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 27. 4. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2011.

Vyhláška č. 115/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), 
i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovoc-
ná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet  
a droždí, ve znění pozdějších předpisů

Uveřejněno v částce 42/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 27. 4. 2011.
Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2011, vyjmenovaná ustanovení pak 1. 5. 2012.



103

H
Y

G
IE

N
A

 § 2011 § 56(3)
K

R
Á

TK
Á

 SD
ĚLEN

Í
Vyhláška č. 117/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin  
a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Uveřejněno v částce 43/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 4. 5. 2011.
Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2011.

Vyhláška č. 121/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu 
a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.

Dochází ke změnám v příloze č. 1 (požadavky na 
čistotu a identifikaci barviv) a v příloze č. 3 (požadav-
ky na čistotu a identifikaci přídatných látek jiných než 
barviva a sladidla).

Uveřejněno v částce 47/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 12. 5. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2011, změna přílohy č. 1 pak 
nabývá účinnosti 1. 9. 2011.

Vyhláška č. 122/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a pod-
mínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky  
č. 130/2010 Sb.

Dochází ke změnám v přílohách vyhlášky.
Uveřejněno v částce 47/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 12. 5. 2011.
Účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2011.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích

V příloze I nařízení (EU) č. 10/2011 se doplňuje 
omezení pro bisfenol A jako materiál určený pro styk 
s potravinami tak, že se nesmí používat při výrobě po-
lykarbonátových kojeneckých lahví. Ode dne 1. 5. 2011 
se zakazuje výroba materiálů a předmětů z plastů, které 
jsou určeny pro styk s potravinami a nejsou v souladu  

s tímto nařízením, jejich uvádění na trh a dovoz do Unie 
se zakazuje od 1. 6. 2011. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 87, platnost 
ode dne: 22. 4. 2011.

Nařízení se použije ode dne 1. 5. 2011.

Nařízení Komise (EU) č. 366/2011 ze dne 14. dubna 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), 
pokud jde o přílohu XVII (akrylamid)

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 101, platnost ode dne: 5. 5. 2011.
Nařízení se použije ode dne 5. 5. 2011.

Nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 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 XVII (kadmium)

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 134, platnost ode dne: 10. 6. 2011.
Nařízení se použije ode dne 10. 1. 2012.

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


