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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 8. 2017 DO 15. 10. 2017

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 8. 2017 – 15. 10. 2017

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 244/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku  
a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústa-
vů sociální péče

Vyhláška č. 284/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technic-
ké a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška nově upravuje požadavky na technické  
a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkohol-
ní a protitoxikomanické záchytné služby.

Uveřejněno v částce 100/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 13. 9. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2017.

Vyhláška mění způsob hlášení infekcí spojených se 
zdravotní péčí.

Uveřejněno v částce 88/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 15. 8. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 30. 8. 2017.

Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon novelizuje mimo jiné oblast odborné způsobi-
losti k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti a od-
borné způsobilosti pro nakládání s přípravky. V soula-
du s novelizovaným ustanovením § 86a odst. 2 zákona 
Ministerstvo zdravotnictví pověřuje fyzické osoby, kte-
ré jsou oprávněné k poskytování znalostí týkajících se 
ochrany zdraví lidí.

Část sedmá zákona novelizuje § 2 odst. 2 zákona  
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích (chemický zákon).

Uveřejněno v částce 104/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 9. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 12. 2017.

Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Zákon mění v části čtvrté zákon č. 110/1997 Sb.,  
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů. V § 3 odst. 1 zá-
kona č. 110/1997 Sb. se doplňuje povinnost provozo-
vatele potravinářského podniku mít k dispozici doklad  

o původu zboží a předložit jej ke kontrole ve fázi pře-
pravy potraviny.

Uveřejněno v částce 104/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 9. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2017.

Zákon č. 326/2017 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

Zákon upravuje posuzování vlivů na životní prostře-
dí z hlediska pojmů a postupů v rámci procesu, jeho cí-
lem je zjednodušit a zrychlit proces posuzování vlivu sta-
vebních záměrů na životní prostředí. Novela mimo jiné 
omezuje počet záměrů, které budou posuzování pod-

léhat, a prodlužuje základní dobu platnosti stanoviska 
EIA z pěti na sedm let.

Uveřejněno v částce 111/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 6. 10. 2017.

Účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2017.



130

H
Y

G
IE

N
A

 §
 2

01
7 
§ 

62
(4

)
K

R
Á

TK
Á

 S
D

ĚL
EN

Í

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

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Vyhláška č. 337/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydá-
ní osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditova-
ných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláš-
ka o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

Uveřejněno v částce 115/2017 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 16. 10. 2017.
Účinnosti nabývá dnem 31. 10. 2017.
.

Nařízení Komise (EU) 2017/1413 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Nařízení Komise (EU) 2017/1410 ze dne 2. srpna 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 202, platnost ode dne 23. 8. 2017.
Použije se ode dne 23. 8. 2017, bod 2 přílohy se použije ode dne 23. srpna 2021.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 203, platnost ode dne 24. 8. 2017.
Použije se ode dne 24. 8. 2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování che-
mických látek, pokud jde o látky CMR

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 224, platnost ode dne 20. 9. 2017.
Použije se ode dne 20. 9. 2017 s výjimkou vyjmenovaných bodů, které se použijí od 1. března 2018.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal 
publikaci s obsáhlými daty o incidenci a úmrtnosti na 
zhoubné nádory (ZN). Je uvedeno, že v roce 2015 bylo 
do Národního onkologického registru ČR nově nahláše-
no 94 462 případů zhoubných novotvarů, 48 666 u mužů 
a 45 796 u žen. Dlouhodobý trend celkové incidence je 
stoupající, i když existuje mírný pokles u ZN plic mužů 
a ZN kolorekta. Naproti tomu stoupá ZN prsu u žen  
a u obou pohlaví ZN kůže. Věkově standardizovaná 
incidence na 100 tis. osob byla v r. 2015 u mužů 731,3  
a u žen 582,4 a standardizovaná úmrtnost 221,7 u mužů 
a 133,1 u žen.

Úmrtnost vyjádřená absolutními čísly stagnuje. V re-
lativních ukazatelích, po standardizaci na věk, se uka-
zuje pokles, který je u obou pohlaví od roku 2003 stále 
více zřetelný. Na ZN zemřelo v roce 2015 26 852 osob. 

Rostoucí počet hlášených případů ZN vysvětluje 
ÚZIS z části stárnutím populace ČR, protože věk pa-
tří mezi hlavní rizikové faktory ZN (s věkem dochází 
ke kumulaci rizikových faktorů). Jako další možné vli-
vy na rostoucí absolutní incidenci uvádí ÚZIS vyšší vý-
skyt fyzikálních a chemických kancerogenů, způsobený 

mimo jiné znečištěním životního prostředí, dále změ-
nami životního stylu, zlepšenou diagnostikou zhoub-
ných novotvarů a celkovou kvalitou lékařské péče, je-
jímž důsledkem je zvyšování věku lidí, kdy se zvyšuje 
riziko vzniku nádorového onemocnění. Příčinou vyšší-
ho počtu hlášených ZN také mohou být celoplošné on-
kologické screeningy.

Text v rozsahu 34 stran je doplněn velkým množstvím 
tabulek a grafů. Zájemce mj. najde mapu okresů s inci-
dencí a úmrtností na ZN, dále pak incidenci a úmrtnost 
v krajích, členěnou podle hlavních diagnóz ZN a dlou-
hodobé trendy. Lze dodat, že ČR patří mezi země s vy-
sokou úrovní statistiky zhoubných nádorů a právě vy-
daná publikace to dobře dokumentuje.

Zdravotnická statistika ČR [Internet]. Praha: Ústav zdra-
votnických informací a statistiky ČR; 2017 [cited 2017 Nov 7]. 
Novotvary 2015, ČR. Dostupné z: http://www.uzis.cz/katalog/
zdravotnicka-statistika/novotvary.

Jaroslav Kříž

ZHOUBNÉ NÁDORY V ČR 2015


