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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 16. 5. 2017 DO 31. 7. 2017

LEGAL ACTUALITIES DURING 16. 5. 2017 – 31. 7. 2017

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon doplňuje a upřesňuje podmínky podnikání při 
provozování pohřebních služeb, provádění balzamace  
a konzervace a při provozování krematorií. V § 25a 
zákon vymezuje působnost kontrolních orgánů v ob-
lasti podnikání v pohřebnictví, nově budou dozor nad 
dodržováním povinností právnických osob a podni-

Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způ-
sobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Zákon provádí změny ve zhruba 250 různých záko-
nech, které vyvolalo nabytí účinnosti nové právní úpra-
vy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon  
č. 250/2016 Sb.). V části sté je obsažena změna zákona 
o ochraně veřejného zdraví. 

Uveřejněno v částce 66/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 28. 6. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2017.

kajících fyzických osob provádět též Krajské hygie-
nické stanice.

Uveřejněno v částce 71/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 10. 7. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2017.

Zákon upravuje stávající systém kvalifikačního vzdě-
lávání některých profesí, mění podmínky výkonu povo-
lání bez odborného dohledu. 

Uveřejněno v částce 72/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 12. 7. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2017.

Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

V oblasti zajišťování pracovnělékařských služeb se 
upřesňují povinnosti u agenturního zaměstnávání. Zmír-
ňuje se povinnost zaměstnavatele uzavřít smlouvu o po-
skytování dohledu a poradenství s některým poskytova-
telem pracovnělékařských služeb,  jsou-li na pracovišti 
vykonávány práce pouze kategorie první; smlouva může 
být uzavřena i jednorázově, je-li to důvodné pro zajiš-
tění ochrany zdraví. Umožňuje se poskytovatelům pra-
covnělékařských služeb, se kterými zaměstnavatel uza-
vřel smlouvu o poskytování pracovnělékařských slu-
žeb, provádět pracovnělékařské služby prostřednictvím 
jiných poskytovatelů – smluvních partnerů, na základě 
zákonem vymezených podmínek. 

Část druhá zákona novelizuje zákon o ochraně veřej-
ného zdraví. Vyjmenovaným osobám v § 3 odst. 2 záko-
na (osoby dodávající pitnou vodu) se stanovuje povin-
nost zveřejňovat aktuální informace k dodávané pitné 
vodě a rozšiřují se požadavky na jimi předkládané pro-
vozní řády. Dále se prodlužuje platnost posudku o zdra-
votní způsobilosti dítěte pro účast na škole v přírodě 
nebo zotavovací akci na dva roky a doplňují se některé 
nové přestupky.

Uveřejněno v částce 72/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 12. 7. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 11. 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

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Rozsáhlá novela stavebního zákona, která má přinést 
zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územ-
ně plánovacích dokumentací, zjednodušení povolova-
cích procesů v oblasti územního plánování a stavební-
ho řádu a řeší též problematiku vstupu dotčených orgá-
nů do postupů podle stavebního zákona. Zákon mění 
řadu dalších předpisů, mj. i § 77 a § 80 zákona o ochra-

ně veřejného zdraví. Změna správního řádu stanovuje 
nově v § 149 obsah závazných stanovisek, která jsou vy-
dávána dotčenými orgány.

Uveřejněno v částce 82/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 31. 7. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2018.

Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH)

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 150, platnost ode dne 4. 7. 2017.
Nařízení se použije ode dne 4. 7. 2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/1000 ze dne 13. června 2017, 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 perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 150, platnost ode dne 4. 7. 2017.
Nařízení se použije ode dne 4. 7. 2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/1224 ze dne 6. července 2017, kterým se mění příloha V nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Omezuje se použití látky methylisothiazolinone. Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 174, plat-
nost ode dne 27. 7. 2017.

Nařízení se použije ode dne 27. 7. 2017.


