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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 2. 2015 DO 30. 4. 2015

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 2. 2015 – 30. 4. 2015

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nález č. 97/2015 Sb. Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zru-
šení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon zavádí některé nové definice, rozšiřuje okruh 
posuzovaných záměrů, kdy předmětem posuzování  
v procesu EIA budou nově také změny záměrů, které by 
podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydané-
ho podle § 9a odst. 4 zákona mohly mít významný nega-
tivní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů pod-
léhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím 
řízení. Dále se diferencuje právní forma závěru zjišťo-
vacího řízení v závislosti na tom, zda bude ve zjišťova-

cím řízení konstatováno, že záměr podléhá procesu po-
suzování vlivů záměru na životní prostředí, anebo ni-
koliv. Z procesu EIA bude vydáváno závazné stanovis-
ko podle § 149 správního řádu.

Uveřejněno v částce 19/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 6. 3. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2015.

Část třetí novelizuje zákon o ochraně veřejného zdra-
ví, kdy se doplňuje § 7a, který zakazuje provozovatelům 
potravinářského podniku ve školách nebo školských za-
řízeních zapsaných do školského rejstříku nabízet k pro-
deji či prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výži-
vovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a stu-
dentů. Dále se uvedenou novelou v § 92d) vkládá odsta-
vec 7, kterým se vymezuje skutková podstata správního 
deliktu, spočívající v porušení uvedeného zákazu, usta-
novení t. č. nekoresponduje s platným zněním zákona.

V části čtvrté pak mění zákon o specifických zdra-
votních službách (zák. č. 373/2011 Sb.) § 51, pokud jde 
o posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů ke
vzdělávání, k tělesné výchově a sportu. 

Uveřejněno v částce 37/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 17. 4. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 1. 5.2015, vyjmenovaná ustanovení 
včetně novely zák. č. 258/2000 Sb. nabývají účinnosti 1. 9. 2015 
a některá ustanovení 1. 9. 2016.

Ústavní soud se vyjádřil k problematice povinného 
očkování a prohlásil povinné očkování za souladné s 
Ústavním pořádkem České republiky.

Uveřejněno v částce 40/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 20. 4. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 20. 4. 2015.

Nález č. 99/2015 Sb. Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zru-
šení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Ústavní soud konstatoval, že zákonné zakotvení pod-
mínky podrobit se stanovenému očkování, aby mohlo 
být dítě přijato do předškolního zařízení, není protiú-
stavním omezením práva na vzdělání. 

Uveřejněno v částce 41/2015 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 28. 4. 2015.

Účinnosti nabývá dnem 28. 4. 2015. 
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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) 2015/174 ze dne 5. února 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (EU)  
č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Na základě posouzení dochází k úpravě v seznamu 
látek povolených v materiálech a předmětech z plastů 
uvedených v příloze I nařízení.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 30, plat-
nost ode dne: 26. 2. 2015.

Nařízení se použije ode dne 26. 2. 2015.

Nařízení Komise (EU) 2015/628 ze dne 22. dubna 2015, 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 olovo a jeho sloučeniny

V příloze XVII nařízení se rozšiřují omezující pod-
mínky pro výrobu, uvedení na trh a používání olova.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 104, plat-
nost ode dne: 13. 5. 2015. 

Nařízení se použije ode dne 13. 5. 2015.




