Legislativa oddělení PBU (odbor HVPBU)
Legislativa obecně:
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
1. základní legislativa oboru
- vybrané kapitoly ze zákon č. 258/00 Sb. (§§ 25 -27, 76, 82, 84, 92a) o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění
- zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů
- vyhl. č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž
uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno ve znění pozdějších předpisů
- orientačně:
- zákon č. 477/2001 Sb. (obaly) o obalech a o změně některých zákonů
(zákon
o obalech)

ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek
2. legislativa dle komodit
a) výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004/ES o
materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení
směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
- Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů
určených pro styk s potravinami
- Nařízení Komise (EU) č. 1282/2011, kterým se mění a opravuje Nařízení
Komise (EU) č. 10/2011
- Nařízení Komise (EU) č. 321/2011, kterým se mění nař. (EU) č.10/2011,
pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých
lahvích
- vyhl. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk
s potravinami a pokrmy
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002/ES , kterým
se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti
- Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006/ ES o správné výrobní praxi pro
materiály a předměty určené pro styk s potravinami (platnost od 1. 8. 2008)
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. (technické požadavky na strojní zařízení)
-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004/ES, o úředních
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách
zvířat
Nařízení Komise (EU) č. 284/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a
podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a
melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské
zvláštní administrativní oblasti Hongkong
Směrnice Komise 2005/31/ES, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS,
pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro
keramické předměty určené pro styk s potravinami
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 o omezení používání určitých epoxy
derivátů v materiálech a předmětech, které přicházejí do styku s potravinami
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 o recyklovaných plastech, určených pro
styk potravinami
Nařízení Komise (ES) č 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a
předmětech, určených pro styk s potravinami

-

-

-

-

b) hračky
-

vyhl. č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro
děti ve věku do 3 let
zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
hračky
Evropská norma „Bezpečnost hraček“ EN 71 část 1 - 11
Nařízení vlády č. 86/2011 o technických požadavcích na hračky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti
hraček

c) výrobky pro děti ve věku do 3 let
-

vyhl. č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro
děti ve věku do 3 let

d) kosmetické přípravky
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o
kosmetických přípravcích
- Nařízení Komise (EU) č. 655/2013, kterým se stanoví společná kritéria pro
odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky
- Nařízení Komise (EU) č. 358/2014, kterým se mění přílohy II a V Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

e) elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky ke kouření
- zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů
- vyhláška č. 37/2017 o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich
a bylinných výrobcích určených ke kouření
- zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Aktualizováno: 11/2018

