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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 11. 2016 DO 31. 3. 2017

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 390/2016 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidel-
ná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

V návaznosti na § 80 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, stanoví Minister-
stvo zdravotnictví na základě doporučení Národní 
imunizační komise antigenní složení očkovacích lá-

tek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování 
pro rok 2017.

Uveřejněno v částce 158/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 2. 12. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 2. 12. 2016.

Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin
Vyhláška reaguje na změnu zákona č. 110/1997 Sb.,  

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a dopl-
nění některých souvisejících zákonů, provedenou záko-
nem č. 139/2014 Sb., kterou došlo k jeho adaptaci na na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Použije se ve vymezeném rozsahu i pro pokrmy. V § 7 

vyhlášky se stanovuje způsob poskytování informací  
o názvu a alergenech pokrmů.

Uveřejněno v částce 170/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 12. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2017, vyjmenovaná ustanovení 
pak 1. 7. 2017.

Vyhláška č. 465/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na pro-
story a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky  
č. 343/2009 Sb.

V § 9 vyhlášky se doplňují hygienické požadavky na 
lesní mateřské školy. 

Uveřejněno v částce 186/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 30. 12. 2016.

Účinnosti nabývá dnem 14. 1. 2017.

Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrob-
cích určených ke kouření

Vyhláška upravuje požadavky na složení, vzhled, ja-
kost a vlastnosti elektronických cigaret a náhradních ná-
plní do nich. Dále pak upravuje požadavky na označo-
vání elektronických cigaret včetně náplní do nich a by-
linných výrobků určených ke kouření a oznamovací po-
vinnost jejich výrobců a dovozců.

Uveřejněno v částce 12/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 14. 2. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 3. 2017.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon upravuje opatření k ochraně před škodami pů-

sobenými užíváním návykových látek a působnost správ-
ních orgánů při přijímání a provádění opatření podle zá-
kona. Proti stávající právní úpravě provedené zákonem  
č. 379/2005 Sb. rozšiřuje prostředí, kde je zakázáno kou-
řit. Zavádí nové povinnosti vedoucí k omezení dostup-
nosti alkoholických nápojů a tabákových a souvisejících 
výrobků. Kontrolu dodržování povinností stanovených 

zákonem vykonávají též orgány ochrany veřejného zdra-
ví, jejichž dozorová činnost se oproti stávající úpravě dle 
zákona č. 379/2005 Sb. rozšiřuje.

Uveřejněno v částce 21/2017 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 3. 3. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 31. 5. 2017.
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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

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 337, plat-
nost ode dne 2. 1. 2017.

Nařízení se použije ode dne 2. 1. 2017.

Nařízení Komise (EU) 2016/2235 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemic-
kých látek, pokud jde o bisfenol A

Zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odbor-
né způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Zákon zejména upravuje stávající systém specializač-
ního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. 

Uveřejněno v částce 22/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 6. 3. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 35, plat-
nost ode dne 2. 3. 2017.

Nařízení se použije ode dne 2. 3. 2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/237 ze dne 10. února 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

V příloze se doplňuje omezení pro vyjmenované lát-
ky používané v přípravcích k barvení vlasů.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 36, plat-
nost ode dne 3. 3. 2017.

Nařízení se použije ode dne 3. 3. 2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/238 ze dne 10. února 2017, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Snižuje se stávající nejvyšší povolená koncentrace lát-
ky oxybenzon používané jako filtr ultrafialového záření 
v kosmetických přípravcích.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 36, plat-
nost ode dne 3. 3. 2017.

Nařízení se použije ode dne 3. 9. 2017.


