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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 16. 9. 2012 DO 31. 12. 2012

LEGAL ACTUALITIES DURING 16. 9. 2012 – 31. 12. 2012

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hy- 
gienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu  
č. 258/2000 Sb. a nahrazuje stávající vyhlášku č. 195/2005 
Sb. Upravuje požadavky na hlášení infekčních onemoc-
nění a nemocničních nákaz, stanovuje nemoci, kdy se 
nařizuje izolace ve zdravotnickém zařízení, dále poža-
davky na lékařské prohlídky osob vykonávajících epide-

miologicky závažné činnosti, zásady pro odběr a vyšetření 
biologického materiálu a další požadavky na provoz zdra-
votnických zařízení a ústavů sociální péče. 

Uveřejněno v částce 109/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 24. 9. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2012.

Vyhláška č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 
Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Mění se kontrolní pásky určené ke značení lihu ve 
spotřebitelském balení a rozdělení lihu do úrovní podle 
objemové koncentrace etanolu.

Uveřejněno v částce 112/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 21. 9. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 26. 9. 2012.

Vyhláška č. 313/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
Ve stávající vyhlášce se doplňuje v příloze č. 1 seznam 

účinných látek s požadavky pro použití v biocidních 
přípravcích. 

Uveřejněno v částce 114/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 27. 9. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 30. 9. 2012.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, de-
stilátu a některých druhů lihovin

Stanoví požadavky na formuláře dokladu o původu 
lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihoviny o obsa-
hu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více. 

Uveřejněno v částce 116/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 27. 9. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 27. 9. 2012. 

Úplné znění č. 329/2012 Sb. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Uveřejněno v částce 120/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 8. 10. 2012.

Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Rozsáhlá novela stavebního zákona, upravuje a zpřes-
ňuje řadu ustanovení v územním i stavebním řízení, 
zásadní změny jsou v úpravě územního plánování.

Uveřejněno v částce 130/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 22. 10. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2013.

Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizuje se mj. § 49 odst. 2 písm. d) zákona, dle 
kterého podmínkou pro vydání rozhodnutí o pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany je posudek orgánu 
ochrany veřejného zdraví o zajištění odpovídajících  
hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní 
ochrany. Upřesňuje se, že orgány ochrany veřejného 

zdraví vydávají tento posudek jen pro zařízení uvedená 
v § 39 odst. 1 písm. b–d zákona, nikoli tedy pro zařízení 
odborného poradenství pro péči o děti.

Uveřejněno v částce 147/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 27. 11. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2013.
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Sdělení č. 420/2012 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná 
očkování pro rok 2013

V návaznosti na § 80 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví na základě doporučení Národní imuni-
zační komise antigenní složení očkovacích látek pro 

pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 
2013.

Uveřejněno v částce 153/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 12. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 4. 12. 2012. 

Vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vy-
užívání území, ve znění pozdějších předpisů
Změna prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu. Uveřejněno v částce 157/2012 Sbírky zákonů, rozesláno 

(platnost ode dne): 7. 12. 2012.
Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2013.

Nález č. 437/2012 Sb., Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu 
na zrušení některých dalších zákonů

V zákoně o zdravotních službách se ruší § 76 a 77, 
upravující Národní registr zdravotnických pracovníků.  
Z přechodných ustanovení se ruší povinnost nové regis-
trace poskytovatelů zdravotních služeb, nadále zůstávají 
v platnosti dosavadní registrace podle zákona o zdravotní 
péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Poskytova-

telé zdravotních služeb tak nadále mají možnost, nikoli 
však povinnost požádat o nové oprávnění.

Uveřejněno v částce 160/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 10. 12. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 10. 12. 2012.

Vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Změna prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu. Uveřejněno v částce 171/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 21. 12. 2012.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2013.

Zákon č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
V § 11 se doplňuje nový druh sankce zákaz pobytu. Uveřejněno v částce 186/2012 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-

nost ode dne): 31. 12. 2012.
Účinnosti nabývá dnem 15. 1. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-
-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí

V příloze VI části 3. nařízení se mění seznamy har-
monizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 179, platnost 
ode dne: 31. 7. 2012.

Nařízení se použije ode dne 1. 12. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 835/2012 ze dne 18. září 2012, 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 (kadmium)

Omezuje se použití kadmia a jeho sloučenin ve spe-
cifikovaném plastovém materiálu.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 252, platnost 
ode dne: 19. 9. 2012.

Nařízení se použije ode dne 10. 12. 2011.

Nařízení Komise (EU) č. 836/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH), pokud jde o olovo

Příloha XVII (omezení výroby, uvádění na trh  
a používání některých nebezpečných látek, přípravků  
a předmětů) se doplňuje o olovo a jeho sloučeniny.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 252, platnost 
ode dne: 9. 10. 2012.

Nařízení se použije ode dne 9. 10. 2012.

Nařízení Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH), pokud jde o rtuť

V příloze XVII nařízení se rozšiřuje zákaz použití 
rtuti v dalších měřicích zařízeních.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 253, platnost 
ode dne: 10. 10. 2012.

Nařízení se použije ode dne 10. 4. 2014.
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Í Nařízení Komise (EU) č. 848/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti

V příloze XVII nařízení (omezení výroby, uvádění na 
trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků 
a předmětů) se doplňují sloučeniny fenylrtuti.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 253, platnost 
ode dne: 10. 10. 2012.

Nařízení se použije ode dne 10. 10. 2017.

Nařízení Komise (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. 10. 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení  o systému IMI“)

Za účelem spolupráce mezi členskými státy a výměny 
informací mezi sebou navzájem i s Evropskou komisí se 
zavádí softwarová aplikace přístupná prostřednictvím 
internetu – systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu (systém IMI). Nařízení stanoví pravidla pro po-

užívání tohoto systému při správní spolupráci, včetně 
zpracování osobních údajů.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 316, platnost 
ode dne: 4. 12. 2012.

Nařízení se použije ode dne 4. 12. 2012.

Nařízení Komise (EU) č. 1183/2012 ze dne 30. 11. 2012, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) 
č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Mění se příloha I předmětného nařízení EU, kdy se 
do seznamu látek, které je povoleno používat při výrobě 
materiálů a předmětů z plastů, doplňují další látky, pří-
padně se mění stávající omezení či specifikace pro použití 
některých látek.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 338, platnost 
ode dne: 1. 1. 2013.

Nařízení se použije ode dne 1. 1. 2013.

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

Husova 64, 460 31 Liberec
E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


