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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 21. 4. 2012 DO 30. 6. 2012

LEGAL ACTUALITIES DURING 21. 4. 2012 – 30. 6. 2012

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

Část třetí zákona mění zákon o přestupcích, vkládá se 
nový paragraf 58a), dle kterého se umožňuje orgánům, 
projednávajícím přestupky, využívat při projednávání pře-
stupků údaje z informačního systému evidence obyvatel a  
z informačního systému cizinců ve specifikovaném rozsahu.

Uveřejněno v částce 52/2012 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 7. 5. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2012.

Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Prováděcí předpis k zák. č. 350/2011 Sb. (chemický 
zákon), stanovuje skupiny nebezpečnosti látek přítom-
ných ve směsi, pro které je možno podat žádost podle  
§ 14 odst.1 chemického zákona, a funkční chemické sku-
piny a chemické prvky, které je možno použít při tvorbě 
názvu podle § 14 odst. 1 chemického zákona.

Uveřejněno v částce 58/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 5. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 14. 6. 2012. 

Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe

Prováděcí předpis k zák. č. 350/2011 Sb. (chemický zá-
kon). Upravuje zásady správné laboratorní praxe, rozsah 
informací o dodržování zásad, které mají být poskytnuty 
při vstupní a periodické kontrole a auditu studie, vzor 
osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní pra-
xe, průběh vstupní a periodické kontroly a auditu studie  
a náležitosti zprávy o jejich průběhu.

Uveřejněno v částce 58/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 5. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 14. 6. 2012.

Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony

Novela zákona především zpřesňuje systém zásad 
pro nakládání s dokumenty v digitální podobě, stano-
vuje jednotný právní rámec pro jejich výběr a ukládání.  
V části 24. se pak mění zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změnu termino-
logického charakteru – použití pojmu „uznávaný elektro-
nický podpis“ namísto „zaručený elektronický podpis“.

Uveřejněno v částce 60/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 5. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2012.
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Í Vyhláška č. 182/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1997 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 mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky  
a těsta, ve znění pozdějších předpisů

Změna se mj. dotýká i uvádění do oběhu cukrářských 
výrobků a v příloze č. 12 požadavků na jakost cukrář-
ských výrobků a náplní.

Uveřejněno v částce 64/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 6. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2012.

Zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších 
předpisů

Dochází ke změně získávání odborné způsobilosti 
pro nakládání s přípravky. Zavádí se tři stupně osvěd-
čení odborné způsobilosti. Rostlinolékařská správa 
po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany 
veřejného zdraví zajišťuje konání zkoušek pro zís-
kání osvědčení druhého a třetího stupně. Osvědčení 
prvního stupně je určeno osobám, které nakládají 

s přípravky pod dohledem, a k jeho získání je třeba 
absolvovat kurz. 

Uveřejněno v částce 68/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 13. 6. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2012, vyjmenovaná ustanovení 
pak 1. 1. 2013 nebo 1. 1. 2014.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší nahrazuje stávající 
zákon č. 86/2002 Sb. Orgánem ochrany ovzduší vyko-
návajícím správní činnosti na úseku ochrany ovzduší je 
též Ministerstvo zdravotnictví, jehož kompetence jsou 
vymezeny v § 27 odst. 6 zákona. 

Uveřejněno v částce 69/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 13. 6. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2012, vyjmenovaná ustanovení 
pak 1. 1. 2013, 7. 1. 2013, 1. 1. 2014, 1. 1. 2017 či 1. 1. 2018.

Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Novelizuje ustanovení § 20 zákona týkající se akredi-
tace k provádění zkoušky z odborné způsobilosti nebo 
zvláštní odborné způsobilosti, odstraňuje nejasnosti  
s úhradou nákladů a zpoplatnění správního řízení ve 
věci akreditace. 

Uveřejněno v částce 80/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 29. 6. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2012.

Nařízení Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH)

Do přílohy omezení výroby, uvádění na trh a použí-
vání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů 
se začleňuje látka dimethyl-fumarát.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L128, platnost 
ode dne: 5. 6. 2012.

Nařízení se použije ode dne 5. 6. 2012.

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


