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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ  
OD 21. 4. 2016 DO 31. 7. 2016

LEGAL ACTUALITIES DURING 21. 4. 2016 – 31. 7. 2016

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 131/2016 Sb., kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 
261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro 
rok 2016

Doplňuje se očkovací látka proti virové hepatitidě B 
v dětské formuli.

Uveřejněno v částce 49/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 25. 4. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 25. 4. 2016.

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Změna prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006
Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti   
a ochrany zdraví při práci). V nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. se doplňují požadavky na obsah a rozsah plánu bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Uveřejněno v částce 52/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 29. 4. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2016.

Zákon č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách je-
jich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon upřesňuje, resp. částečně nově vymezuje obsah 
a účel Národního zdravotnického informačního systé-
mu, ustavuje některé nové registry a definuje působnost 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky České re-
publiky jako správce Národního zdravotnického infor-
mačního systému.

Uveřejněno v částce 58/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 17. 5. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2016.
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Í Zákon č. 178/2016 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 zákon č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně se zavádějí lesní mateřské školky a po-
vinnost předškolního vzdělávání. 

Uveřejněno v částce 68/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 8. 6. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2016, vyjmenovaná ustanovení 
pak v letech 2017, 2018 a 2020.

Zákon č. 180/2016 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 další související zákony

V § 16 se nově rozšiřují dozorové kompetence Kraj-
ských hygienických stanic pro výrobu, distribuci a uvá-
dění elektronických cigaret, náhradních náplní do nich 
a bylinných výrobků určených ke kouření na trh.

Uveřejněno v částce 69/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 9. 6. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 7. 9. 2016.

Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před ne-
příznivými účinky hluku a vibrací

Zásadní změna prováděcího předpisu k zákonu na 
ochranu veřejného zdraví, reaguje na změny zákona, 
provedené s účinností od 1. 12. 2015.

Uveřejněno v částce 84/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 15. 7. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 30. 7. 2016.

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabá-
kových výrobků

Prováděcí předpis k zákonu o potravinách. Uveřejněno v částce 90/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne) 22. 7. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2016.

Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
V části sedmnácté se mění zákon o ochraně veřejné-

ho zdraví, a to v § 84 odst. 6 zákona; jde o změnu ter-
minologického charakteru.

Uveřejněno v částce 95/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 29. 7. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 29. 7. 2016

Nařízení Komise (EU) 2016/621 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

V seznamu filtrů ultrafialového záření povolených v 
kosmetických přípravcích v příloze VI se doplňuje nová 
položka 30 a 30a – oxid zinečnatý.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 106, plat-
nost ode dne 12. 5. 2016.

Nařízení se použije ode dne 12. 5. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/622 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Nahrazuje se položka 15a v příloze III v seznamu lá-
tek, které mohou být obsaženy v kosmetických příprav-
cích při dodržení stanovených omezení.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 106, plat-
nost ode dne 12. 5. 2016.

Nařízení se použije ode dne 12. 5. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemic-
kých látek, pokud jde o žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí a akutní toxicitu

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 144, platnost ode dne 21. 6. 2016.
Nařízení se použije ode dne 21. 6. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016, 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 azbestová vlákna (chrysotil)

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 165, platnost ode dne 13. 7. 2016.
Nařízení se použije ode dne 13. 7. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016, 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 anorganické amonné soli

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 166, platnost ode dne 14. 7. 2016.
Nařízení se použije ode dne 14. 7. 2016.
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Nařízení Komise (EU) 2016/1120 ze dne 11. července 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Změna se týká sazí jako barviva povoleného v kos-
metických přípravcích. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187, plat-
nost ode dne 1. 8. 2016.

Nařízení se použije ode dne 1. 8. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/1121 ze dne 11. července 2016, kterým se mění příloha V nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

V seznamu konzervačních přísad povolených v kos-
metických přípravcích se omezuje použití  látky Ethyl  
Lauroyl Arginate HCl v ústních vodách. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187, plat-
nost ode dne 1. 8. 2016.

Nařízení se použije ode dne 1. 8. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/1143 ze dne 13. července 2016, kterým se mění příloha VI nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Změna se týká oxidu titaničitého jako filtru ultrafia-
lového záření povoleného v kosmetických přípravcích. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 189, plat-
nost ode dne 3. 8. 2016.

Nařízení se použije ode dne 3. 8. 2016.

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) 2016/1198 ze dne 22. července 2016, kterým se mění příloha V nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

V seznamu konzervačních přísad povolených v kos-
metických přípravcích se omezuje použití látky Methy-
lisothiazolinone.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 198, plat-
nost ode dne 12.8.2016.

Nařízení se použije ode dne 12.8.2016.




