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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 10. 5. 2014 DO 15. 7. 2014

LEGAL ACTUALITIES DURING 10. 5. 2014 – 15. 7. 2014

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadav-
ky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků 
na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Významná novela vyhlášky, dotýká se jak přírod-
ních, tak umělých koupališť, včetně pravidel pro po-
suzování vod v přírodních koupalištích. Pro písek 
v pískovištích venkovních hracích ploch se upouští 
od povinnosti, aby součástí provozního řádu byl do-
klad o tom, že písek neobsahuje chemické látky v ta-

Snižuje se minimální četnost rozborů vzorků vody 
pro zdroj vody pro výdejní automaty. Pro části vodovodu 
nebo individuální zdroj pitné vody s minimální četností 
rozborů a sezónním provozem do 6 měsíců se umožňuje 
započíst rozbor před zahájením sezónního využívání do 
minimální roční četnosti odběrů a rozborů vzorků pit-

né vody. Dochází ke změnám v přílohách vyhlášky, zdů-
razňuje se změna v příloze č. 1 u ukazatele počet kolonií. 

Uveřejněno v částce 34/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 14. 5. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 29. 5. 2014.

Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 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 (REACH), pokud jde o 1,4-dichlorbenzen

Příloha XVII (omezení výroby, uvádění na trh a pou-
žívání některých nebezpečných látek, přípravků a před-
mětů) se doplňuje o látku 1,4-dichlorbenzen, která se 
nesmí uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako 
složka směsí v koncentraci rovnající se nebo převyšující 
1 % hmotnostní, pokud je tato látka nebo směs uváděna 
na trh k použití nebo používána jako osvěžovač vzdu-

chu nebo deodorant na toaletách, v domácnostech, kan-
celářích nebo v jiných vnitřních veřejných prostorech.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 136, plat-
nost ode dne: 29. 5. 2014.

Nařízení se použije ode dne 1. 6. 2015.
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E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

kovém množství, které by mohlo být zdrojem zdra-
votního rizika.

Uveřejněno v částce 41/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 4. 6. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 19. 6. 2014.

Nařízení vlády č. 128/2014 Sb., o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář do-
kladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Uveřejněno v částce 55/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 11. 7. 2014.
Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2014. 


