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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 8. 2016 DO 31. 10. 2016

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 8. 2016 – 31. 10. 2016

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet 
k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Prováděcí předpis s vazbou na § 7a zákona o ochra-
ně veřejného zdraví, podle kterého provozovatel potra-
vinářského podniku nesmí ve škole nebo školském za-
řízení zapsaných do školského rejstříku nabízet k pro-
deji ani prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výži-
vovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a stu-
dentů. Požadavky na potraviny, které lze nabízet k pro-

deji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stano-
ví právě tato vyhláška. 

Uveřejněno v částce 109/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne) 5. 9. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 20. 9. 2016.

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o biocidech)

Problematika uvádění biocidních přípravků na trh 
je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na 
trh a jejich používání. Citované nařízení EU tak regu-
luje i značnou část povinností v oblasti dodávání bio-
cidních přípravků. Zákon proto upravuje především po-
stavení orgánů státní správy, působnost správních orgá-

nů při výkonu státní správy a sankce za porušení povin-
ností stanovených nařízením EU. 

Uveřejněno v částce 126/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne) 3. 10. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 18. 10. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/1416 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění a opravuje nařízení (EU)  
č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nařízení doplňuje další látky, které lze používat při 
výrobě materiálů a předmětů z plastů určených pro styk 
s potravinami. Kromě toho odstraňuje některé textové 
chyby a dvojznačnosti. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 230, plat-
nost ode dne 14. 9. 2016.

Nařízení se použije ode dne 14. 9. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických lá-
tek, pokud jde o senzibilizaci kůže

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 255, plat-
nost ode dne 11. 10. 2016.

Nařízení se použije ode dne 11. 10. 2016.

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

Husova 64
460 31 Liberec
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