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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 31. 1. 2014 DO 9. 5. 2014

LEGAL ACTUALITIES DURING 31. 1. 2014 – 9. 5. 2014

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 27/2014 Sb., o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb.,  
o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 46/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní vý-
živu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška v návaznosti na směrnici Komise 2013/46/
EU, kterou se mění směrnice 2006/141/ES, doplňuje 
jako zdroj bílkovin pro počáteční a kojeneckou výživu 
vedle kravského i kozí mléko.

Uveřejněno v částce 19/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 21. 3. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 31. 3. 2014.

Uveřejněno v částce 11/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 2. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 28. 2. 2014.

Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Zákon upřesňuje a rozšiřuje okruh nápravných opat-
ření, které mohou správní orgány (včetně krajských hy-
gienických stanic) nařídit a doplňuje skutkové podstaty 
správních deliktů a sankce.

V části 43. se mění zákon o ochraně veřejného 
zdraví s dopadem do výkonu státního zdravotní-
ho dozoru. 

Uveřejněno v částce 24/2014 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 7. 4. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2014.

Nařízení Komise (EU) č. 202/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o ma-
teriálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

V příloze I nařízení Komise (EU) č. 10/2011 se do-
plňují látky na seznam povolených látek, které mohou 
být použity při výrobě materiálů a předmětů z plastů 
pro styk s potravinami. Materiály a předměty z plastů, 
které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh 
před 24. březnem 2014, a které nesplňují požadavky to-
hoto nařízení, mohou být uváděny na trh do 24. břez-

na 2015. Tyto materiály a předměty z plastů mohou po 
tomto datu zůstat na trhu až do vyčerpání zásob.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 62, platnost 
ode dne: 24. 3. 2014.

Nařízení se použije ode dne 24. 3. 2014.

Uveřejněno v částce 23/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 7. 4. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 7. 4. 2014, vyjmenovaná ustanove-
ní pak 1. 7. 2014.

Nařízení Komise (EU) č. 301/2014 ze dne 25. března 2014, kterým se mění příloha XVII nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemic-
kých látek, pokud jde o sloučeniny šestivazného chromu

Příloha XVII (omezení výroby, uvádění na trh a pou-
žívání některých nebezpečných látek, přípravků a před-
mětů) se doplňuje o výrobky z kůže a výrobky obsahují-
cí kožené části, které přicházejí do styku s lidskou kůží, 
obsahují-li sloučeniny šestivazného chrómu.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 090, plat-
nost ode dne: 15. 4. 2014.

Nařízení se použije ode dne 1. 5. 2014.
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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

Nařízení Komise (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014, kterým se mění nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, po-
kud jde o přílohu XVII (látky CMR)

V souladu s přílohami I, II a III  nařízení Komi-
se se do dodatků 1, 2, 4, 6 přílohy XVII nařízení (ES)  
č. 1907/2006 vkládají nové záznamy.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 093, plat-
nost ode dne: 17. 4. 2014.

Příloha I nařízení se použije ode dne 1. 4. 2014, příloha II 
nařízení se použije ode dne 1. 1. 2015, příloha III nařízení se po-
užije ode dne 1. 4. 2016.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 334/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se mění naří-
zení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité pod-
mínky přístupu na trh

Nařízení mj. upřesňuje, co se rozumí pomocnými lát-
kami vyjmutými z působnosti nařízení EU č. 528/2012, 
zpřesňují se podmínky pro udělení povolení biocidních 
přípravků a doplňují se stanovená přechodná opatření.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 103, plat-
nost ode dne: 25. 4. 2014.

Nařízení se použije ode dne 25. 4. 2014, ustanovení čl. 94  
a 95 se použijí ode dne 1. září 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 358/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění příloha II a V nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Doplňují se látky v příloze II (Seznam látek zakáza-
ných v kosmetických přípravcích). V příloze V (Seznam 
konzervačních přísad povolených v kosmetických pří-
pravcích) se stanoví doplňková omezení pro používání 
triclosanu a vypouští se vyjmenované látky.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 107, plat-
nost ode dne: 30. 4. 2014.

Nařízení se použije ode dne 30. 4. 2014.


