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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 10. 2013 DO 30. 1. 2014

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 10. 2013 – 30. 1. 2014

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Vyhláška stanovuje mj. vzor žádosti o vydání integro-

vaného povolení a vzor zprávy o plnění podmínek inte-
grovaného povolení.

Uveřejněno v částce 110/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 20. 9. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 5. 10. 2013.

Zákon č. 303/2013., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Dochází ke změně mj. správního řádu. Nově se ob-

jevuje osoba tzv. podpůrce. Podpůrce je osoba, která 
napomáhá člověku při rozhodování, protože mu v tom 
duševní porucha činí obtíže, i když není omezen ve 
svéprávnosti. Tato osoba má právo spolu s účastníkem 
řízení jednat se správním orgánem, nahlížet do spisu. 

Uveřejněno v částce 116/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 9. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2014.

Vyhláška č. 330/2013 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, ovocná 
vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a 
droždí, ve znění pozdějších předpisů

Upravují se požadavky na označování vyjmenovaných 
druhů potravin a dále technologické a fyzikální a chemické 
požadavky pro jednotlivé druhy nealkoholických nápojů.  

Uveřejněno v částce 128/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 23. 10. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 28. 10. 2013.

Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
Vyhláška provádí ustanovení zákona o povinném 

značení lihu – zákon č. 307/2013 Sb., který v § 10 odst. 
1 stanoví, že vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitel-
ském balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení 
do volného daňového oběhu označen kontrolní páskou. 
Vyhláška pak upravuje podrobnosti kontrolní pásky, ze-
jména její vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky 

kontrolní pásky, složení a způsob vytvoření evidenčního 
označení kontrolní pásky, způsob umístění a upevnění 
kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu.

Uveřejněno v částce 130/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 29. 10. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 12. 2013.

Vyhláška č. 352/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na vý-
robky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Z vyhlášky se vypouští náležitosti žádosti o povolení 
přípustnosti, obsahu a migračního limitu látek ve vý-
robcích určených pro styk s vodou a náležitosti žádosti  
o povolení přípustnosti chemického přípravku určeného 
k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou neupraveného 
vyhláškou. Náležitosti žádostí byly zahrnuty přímo do 

zákona č. 258/2000 Sb. jeho novelou provedenou zák. 
č. 223/2013 Sb.

Uveřejněno v částce 139/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 8. 11. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 23. 11. 2013.

Vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 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 škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá 
semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.
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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

Nově se do vyhlášky doplňují některé sójové výrob-
ky a požadavky na jejich jakost. 

Uveřejněno v částce 156/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 9. 12. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2014.

Vyhláška č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygie-
nických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Mění se příloha čl. 2 a 3 vyhlášky- náplň kurzu prv-
ní pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol  
v přírodě a vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte  
k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

Uveřejněno v částce 164/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 20. 12. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2014.

Vyhláška č. 423/2013 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu stát-
ního zdravotního dozoru

Provádí ustanovení § 97 odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 223/2013 Sb. a sta-
noví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly při 
výkonu státního zdravotního dozoru v částce 3 000 Kč. 

Uveřejněno v částce 164/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 20. 12. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2014.

Metodický návod pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na pracovišti a vnitřního pro-
středí staveb

Metodický návod k zajištění jednotného postupu při 
měřeních prováděných podle nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpi-
sů k zákonu o ochraně veřejného zdraví, ve kterých je ře-
šeno vnitřní prostředí z hlediska mikroklimatických pod-

mínek a tepelné a chladové zátěže. Nahrazuje metodický 
návod Měření mikroklimatických parametrů pracovního 
prostředí a vnitřního prostředí staveb z roku 2009.

Uveřejněno v částce 8/2013 Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví ČR, vydané 9. 12. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 1197/2013 ze dne 25. listopadu 2013, kterým se mění příloha III nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do přílohy III nařízení – seznam látek, které mohou 
být obsaženy v kosmetických přípravcích při dodržení 
stanovených omezení, byly zařazeny některé látky k bar-
vení vlasů a přípravky k barvení řas.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 315, plat-
nost ode dne: 27.11.2013.

Nařízení se použije ode dne 11. 7. 2013. Vyjmenovaná usta-
novení přílohy se pak použijí ode dne 1. 7. 2014.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o pokynech k příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Stanovuje pokyny k vypracování zprávy o bezpečnosti 
kosmetického přípravku, kterou zajišťuje odpovědná 
osoba před uvedením kosmetického přípravku na trh.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 315, plat-
nost ode dne: 16. 12. 2013.

Nařízení se použije ode dne 16. 12. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky

V příloze XVII nařízení se rozšiřují omezující pod-
mínky pro výrobu, uvedení na trh a používání polycyk-
lických aromatických uhlovodíků.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013 ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních 
zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES

Rozhodnutí stanoví pravidla pro epidemiologic-
ký dozor, sledování vážných přeshraničních zdravot-
ních hrozeb a včasné varování před těmito hrozbami 
a boj proti nim. Účelem rozhodnutí je podpořit spolu-
práci a koordinaci mezi členskými státy v zájmu zlepše-
ní prevence a kontroly šíření závažných lidských nemo-
cí přes hranice členských států a boje proti jiným váž-

ným přeshraničním zdravotním hrozbám s cílem přispět  
k zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví  
v Unii.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 293, plat-
nost ode dne: 6. 11. 2013.

Nařízení se použije ode dne 6. 11. 2013.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 328, plat-
nost ode dne: 27. 12. 2013.

Nařízení se použije ode dne 27. 12. 2015.


