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 PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ  
OD 1. 6. 2011 DO 31. 10. 2011

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 6. 2011–31. 10. 2011

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Zákon je transpozicí směrnice ES o řízení jakosti vod 
ke koupání, která sjednocuje oblast „koupání ve volné 
přírodě“, podstatná část novely se tak dotýká problema-
tiky při provozování přírodních koupališť a sledování 
kvality vody u povrchových vod využívaných ke kou-
pání, kde se koupe větší počet osob, ale které nemají 
provozovatele. Zavádí se pojem znečištění vody, provo-
zovatelé koupališť jsou povinni zajistit, aby koupající se 
osoby nebyly vystaveny zdravotním rizikům plynoucím 
ze znečištění vody. V bazénech provozovaných „osobou 
poskytující péči“ se v § 18 odst. 3 vymezují požadavky 
na kvalitu vody a upravuje povinnost kontroly jakosti 
vody. U zákonem specifikovaných povrchových vod 
ke koupání se kontrola vody bude řídit monitorovacím 
kalendářem, v němž se určí četnost odběrů vzorků 
vody, jejich rozložení v průběhu koupací sezóny a místa 
odběru vzorků. Úkoly krajských hygienických stanic 
na úseku řízení jakosti vod ke koupání v povrchových 
vodách jsou nově upraveny v ustanovení § 82a záko-

na. V § 94 se zavádí institut opatření obecné povahy 
v souvislosti s vydáváním monitorovacího kalendáře 
a vydáváním zákazu používání vody ke koupání nebo 
varováním před koupáním. Provozovatelé přírodních 
a umělých koupališť a sauny jsou povinni předložit 
provozní řády zpracované dle ustanovení § 6c odst. 
1 písm. f zákona nejdéle do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti zákona.

Zatímco u umělých koupališť můžeme hovořit  
o zpřesňování stávajících požadavků, u přírodních 
koupališť a povrchových vod využívaných ke koupání 
dochází k řadě zásadních změn, které souvisí se změnou 
„filozofického principu“ k regulaci této oblasti – jde  
o posun od pouhé občasné kontroly kvality vody k více 
proaktivnímu a preventivnímu přístupu. 

Uveřejněno v částce 57/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 7. 6. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 7. 6. 2011.

Provádí § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), dle kterého 
správci povodí ve spolupráci mj. s krajskými hygienic-
kými stanicemi sestavují, přezkoumávají a aktualizují 
profily vod uvedených v seznamu povrchových vod ke 
koupání. Profil je jakýsi pasport koupacího místa, kte-
rý obsahuje zejména popis fyzikálních, geografických  
a hydrologických charakteristik příslušné vody ke kou-
pání, popř. jiných povrchových vod v povodí, které by 
mohly být příčinou znečištění, dále určení a posouzení 
příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na 
vody ke koupání a poškodit zdraví koupajících se; po-
souzení možného rozmnožení sinic a makroskopických 
řas nebo fytoplanktonu. Pokud existuje riziko krátko-
dobého znečištění, musí profil zahrnout i informace 
o předpokládaném charakteru, četnosti a doby trvání 
očekávaného krátkodobého znečištění, údaje o zbýva-

jících příčinách znečištění, včetně přijatých opatření 
řízení a časového plánu k jejich odstranění a opatření 
řízení přijatá v případě krátkodobého znečištění odpo-
vědnými orgány.

Vyhláška stanoví obsah a způsob sestavení profilu 
povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky 
jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předá-
vání podkladů správcům povodí. Povinnosti krajských 
hygienických stanic k předávání podkladů správcům 
povodí jsou upraveny v § 5 vyhlášky s termínem plnění 
každoročně do 31. října, podklady k prvnímu vytvoření 
profilů vod ke koupání se předávají správcům povodí do 
15 dnů ode dne účinnosti vyhlášky.

Uveřejněno v částce 58/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 13. 6. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2011.
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Vyhláška č. 157/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody 
využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů

Důvodem zrušení seznamu koupacích oblastí, které 
nemají provozovatele a kde monitorování kvality vody 
provádí hygienická služba, je skutečnost, že napříště bude 
aktualizovaný seznam vydáván každoročně před koupa-
cí sezónou – viz komentář k novele zákona o ochraně 
veřejného zdraví výše.

Uveřejněno v částce 59/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 13. 6. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 13. 6. 2011.

Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad 
za zkoušky

Tímto nařízením se mění výše úhrady za atestační 
zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu  
a aprobační zkoušku podle zákona o podmínkách zís-
kávání a uznávání odborné způsobilosti a specializo-
vané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a výše úhrady za 
atestační zkoušku, aprobační zkoušku a zkoušku k vy-

dání osvědčení podle zákona o nelékařských zdravot-
nických povoláních.

Uveřejněno v částce 81/2011 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 29. 7. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2011.

Vyhláška č. 233/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti 
pro vybrané infekce, ve znění vyhlášky č. 275/2010 Sb.

Rozšiřuje se rozsah infekcí, pro které je zaveden 
systém epidemiologické bdělosti, o hepatitidu E. U ně-
kterých dalších infekcí se v přílohách stávající údaje a 
postupy mění či zpřesňují.

Uveřejněno v částce 85/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 8. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 3. 9. 2011.

Vyhláška č. 234/2011 Sb., kterou se mění 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 České republiky č. 49/1993 Sb., o technických  
a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnic-
tví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné  
a technické vybavení zdravotnických zařízení)

Vyhláška prodlužuje v § 2 dobu pro splnění požadavků 
na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení 
dle vyhlášky č. 221/2010 Sb., z původních 12 měsíců 
na 28 měsíců. 

Uveřejněno v částce 85/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 8. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 31. 8. 2011.

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity 
písku v pískovištích venkovních hracích ploch

V návaznosti na zákon č. 151/2011 Sb. vychází 
i nová prováděcí vyhláška. Proti stávající úpravě 
obsahuje řadu změn, nově zahrnuje i požadavky na 
léčebné bazény. 

Uveřejněno v částce 87/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 25. 8. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 25. 8. 2011, vyjmenovaná ustanovení 
24. 3. 2012 a 31. 12. 2015.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády ruší dosud platné nařízení č. 148/2006 
Sb. Ve srovnání se stávají legislativou nařízení zejména 
zvyšuje přípustné expoziční limity vibrací na pracovišti 
přenášených na člověka. Limity hluku pro chráněné pro-
story zůstávají zachovány. Nařízení se nově nepoužije na 
hluk působený povrchovou vodou přelivem přes vodní 

díla sloužící k nakládání s vodami a doposavad vylouče-
ný „hluk z užívání bytu“ byl nahrazen tzv. „sousedským 
hlukem“, definovaným v § 2 písm. p) nařízení.  

Uveřejněno v částce 97/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 23. 9. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2011.
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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

Metodický návod vydaný hlavním hygienikem ČR 
k zajištění odborné pomoci krajským hygienickým sta-
nicím a zdravotním ústavům a k zajištění jednotného 
postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění 
pro účely posuzování nemocí z povolání. 

Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 
upravila úhradu očkovacích látek tak, že ze zdravotní-
ho pojištění budou hrazeny léčivé přípravky obsahující 
očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigen-
ního složení očkovacích látek stanoveného Minister-
stvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví. V návaznosti na uvedené se novelizoval zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, a to v části týkající se 
zajištění očkovacích látek – §§ 47, 49, 80 zákona. Ze stát-
ního rozpočtu se napříště budou hradit očkovací látky 
pro zvláštní a mimořádná očkování a očkovací látky 
pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou 
pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 

pojištění. Ministerstvo zdravotnictví stanoví antigenní 
složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mi-
mořádná očkování a vždy do 28. 2. kalendářního roku 
je zveřejní ve Sbírce zákonů. Podle § 51 odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb., budou zdravotní pojišťovny vždy do 30. 4. 
kalendářního roku sdělovat Ministerstvu zdravotnictví 
počet očkovaných pojištěnců v členění dle očkovacího 
kalendáře za uplynulý kalendářní rok.

Uveřejněno v částce 105/2011 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 14. 10. 2011.

Účinnosti nabývá dnem 1. 12. 2011, novela zákona č. 
258/2000 Sb. pak 1. 1. 2012.

Vzdělávací program oboru Hygiena a epidemiologie 

Nahrazuje původní znění vzdělávacího programu 
specializačního vzdělávání lékařů vydaného v částce 
8/2009 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

Uveřejněno v částce 5/2011 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 23. 5. 2011.

Vzdělávací program oboru Hygiena a epidemiologie (asistent ochrany a podpory veřejného zdraví)
Vzdělávací program oboru Hygiena a epidemiologie 
Vzdělávací program oboru ochrana a podpora veřejného zdraví
Vzdělávací program oboru vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

První dva programy jsou nově zveřejněné obory spe-
cializačního vzdělávání nelékařů, vzdělávací program 
oboru ochrana a podpora veřejného zdraví nahrazuje 
původní znění vzdělávacího programu specializačního 
vzdělávání lékařů vydaného v částce 5/2008 Věstníku 
Ministerstva zdravotnictví ČR a poslední jmenovaný 

vzdělávací program nahrazuje původní znění vzdělá-
vacího programu vydaného v částce 6/2007 Věstníku 
Ministerstva zdravotnictví ČR.

Uveřejněno v částce 8/2011 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 2. 8. 2011.

Metodický návod k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely 
posuzování nemocí z povolání

Uveřejněno v částce 9/2011 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 24. 8. 2011.


