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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 16. 7. 2014 DO 30. 9. 2014

LEGAL ACTUALITIES DURING 16. 7. 2014 – 30. 9. 2014

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích  
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů

Zákon č. 140/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 159/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se 
provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích  
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné vý-
robky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

Uvádí do souladu používanou terminologii záko-
na s předpisy EU. Odstraňuje duplicitní informační 
povinnost v případě některých potravin a zavádí in-
formační povinnosti provozovatelů potravinářských 
podniků pro vybrané druhy potravin (§ 3d zákona). 
Stanovuje požadavky pro deklarování údajů u neba-
lených potravin. Upravuje kompetence dozorových 

orgánů v gesci Ministerstva zemědělství a Minister-
stva zdravotnictví. 

Uveřejněno v částce 59/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 22. 7. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2015.

U živností vázaných  souvisejících s prováděním spe-
ciální ochranné DDD se doplňuje další možnost, kterou 
lze prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to 
profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka 
bez fumigantů podle zákona č. 179/2006 Sb.

Uveřejněno v částce 59/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 22. 7. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2015.

Zavádí se seznam obchodních označení produktů 
rybolovů a ostatních vodních živočichů v příloze č. 11 
vyhlášky.

Uveřejněno v částce 65/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 1. 8. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 13. 12. 2014.

Nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam 
nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Dochází k úpravám v příloze nařízení – seznamu 
nemocí z povolání, v kapitole II (Nemoci z povolá-
ní způsobené fyzikálními faktory) a kapitole III (Ne-
moci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, po-
hrudnice a pobřišnice).

Uveřejněno v částce 70/2014 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 18. 8. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2015.

Nařízení Komise (EU) č. 866/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do seznamu látek v příloze III (látky, které mohou 
být obsaženy v kosmetických přípravcích při dodrže-
ní stanovených omezení) se doplňuje alkyl (C16, C18, 
C22) trimethylamoniumchlorid. Dále se doplňuje se-
znam konzervačních přísad povolených v kosmetických 
přípravcích (v příloze V) a v seznamu filtrů ultrafialo-
vého záření povolených v kosmetických přípravcích se 

doplňuje látka tris-biphenyl triazine. Text těchto pří-
loh byl následně opraven v Úředním věstníku Evrop-
ské unie L 254. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 238, plat-
nost ode dne: 29.8.2014.

Nařízení se použije ode dne 29.8.2014.
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Í Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. srpna 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Do přílohy XIV (seznam látek podléhajících povo-
lení) se zahrnují další nové látky.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 244, plat-
nost ode dne: 22. 8. 2014.

Nařízení se použije ode dne 22. 8. 2014.

Nařízení Komise (EU) č. 1003/2014 ze dne 18. září 2014, kterým se mění příloha V nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

V seznamu konzervačních přísad povolených v kos-
metických přípravcích se v položce 39 omezuje použí-
vání směsi látek methylchloroisothiazolinone (a) methy-
lisothiazolinone.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 282, plat-
nost ode dne: 16. 10. 2014.

Nařízení se použije ode dne 16. 7. 2015.

Nařízení Komise (EU) č. 1004/2014 ze dne 18. září 2014, kterým se mění příloha V nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

V seznamu konzervačních přísad povolených v kos-
metických přípravcích se upravuje položka 12 a doplňu-
je položka 12a pro látky butylparaben a propylparaben.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 282, plat-
nost ode dne: 16. 10. 2014.

Nařízení se použije ode dne 16. 4. 2015.

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz


