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VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2010,

kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků
na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona
č. 222/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienic-
kých požadavků na kosmetické prostředky, ve znění
vyhlášky č. 89/2010 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických
prostředků.
Směrnice Rady 79/661/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 82/147/EHS ze dne 11. února 1982, kterou se přizpůsobuje příloha II ke směrnici Rady 76/768/EHS
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Rady 82/368/EHS ze dne 17. května 1982, kterou se podruhé mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Druhá směrnice Komise 83/191/EHS ze dne 30. března 1983, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a V ke směrnici Rady 76/
/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Třetí směrnice Komise 83/341/EHS ze dne 29. června 1983, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a V ke směrnici Rady 76/768/
/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Čtvrtá směrnice Komise 83/496/EHS ze dne 22. září 1983, kterou se přizpůsobuje příloha VI ke směrnici Rady 76/768/EHS
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Rady 83/574/EHS ze dne 26. října 1983, kterou se potřetí mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Pátá směrnice Komise 84/415/EHS ze dne 18. července 1984, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici Rady
76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Šestá směrnice Komise 85/391/EHS ze dne 16. července 1985, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici Rady
76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Sedmá směrnice Komise 86/179/EHS ze dne 28. února 1986, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a V ke směrnici Rady 76/
/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Osmá směrnice Komise 86/199/EHS ze dne 26. března 1986, kterou se přizpůsobují přílohy II, IV a VI směrnice Rady 76/768/
/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Devátá směrnice Komise 87/137/EHS ze dne 2. února 1987, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici 76/
/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Desátá směrnice Komise 88/233/EHS ze dne 2. března 1988, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a VI ke směrnici Rady 76/
/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Rady 88/667/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se počtvrté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Jedenáctá směrnice Komise 89/174/EHS ze dne 21. února 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV,
V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Rady 89/679/EHS ze dne 21. prosince 1989, kterou se popáté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvanáctá směrnice Komise 90/121/EHS ze dne 20. února 1990, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV,
V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Třináctá směrnice Komise 91/184/EHS ze dne 13. března 1991, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV,
V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Čtrnáctá směrnice Komise 92/8/EHS ze dne 18. února 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy III, IV, VI
a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Patnáctá směrnice Komise 92/86/EHS ze dne 21. října 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV,
V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Rady 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Šestnáctá směrnice Komise 93/47/EHS ze dne 22. června 1993, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III,
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V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Sedmnáctá směrnice Komise 94/32/ES ze dne 29. června 1994, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III,
V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 95/17/ES ze dne 19. června 1995, kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS, pokud
jde o nezařazení jedné nebo více přísad do seznamu používaného k označování kosmetických prostředků.
Osmnáctá směrnice Komise 95/34/ES ze dne 10. července 1995, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI
a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Devatenáctá směrnice Komise 96/41/ES ze dne 25. června 1996, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI
a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá směrnice Komise 97/1/ES ze dne 10. ledna 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII
směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá první směrnice Komise 97/45/ES ze dne 14. července 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III,
VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá druhá směrnice Komise 98/16/ES ze dne 5. března 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III,
VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá třetí směrnice Komise 98/62/ES ze dne 3. září 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI
a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá čtvrtá směrnice Komise 2000/6/ES ze dne 29. února 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III,
VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá pátá směrnice Komise 2000/11/ES ze dne 10. března 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II
směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2000/41/ES ze dne 19. června 2000, kterou se podruhé odkládá termín, po němž budou zakázány zkoušky na
zvířatech pro přísady nebo pro kombinace přísad kosmetických prostředků.
Dvacátá šestá směrnice Komise 2002/34/ES ze dne 15. dubna 2002, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III
a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/1/ES ze dne 6. ledna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/
/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/16/ES ze dne 19. února 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha III směrnice Rady
76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27. února 2003, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví symbol pro trvanlivost kosmetických prostředků uvedený
v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za
účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za
účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 21. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za
účelem přizpůsobení příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za
účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických pro-
středků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za
účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
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Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/88/ES ze dne 23. září 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických pro-
středků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS,
směrnice 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem
jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/6/ES ze dne 4. února 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických pro-
středků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/36/ES ze dne 16. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/129/ES ze dne 9. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za
účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/130/ES ze dne 12. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/134/ES ze dne 28. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za
účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/159/EU ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha
III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2009/164/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy
II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2010/3/EU ze dne 1. února 2010, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy III
a VI směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2010/4/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosme-
tických prostředků.“.

2. V příloze č. 3 části 1 se doplňují položky pod
referenčními čísly č. 207 až 209, které znějí:
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3. V příloze č. 3 části 2 se zrušují položky pod
referenčními čísly 26 a 29.

4. V příloze č. 6 části 1 se doplňuje položka s re-
ferenčním číslem 58, která zní:

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují poža-
davkům čl. I bodu 2 pro položku pod referenčním čís-
lem 207 nebo čl. I bodu 4 pro položku pod referenčním
číslem 58, se posuzují podle dosavadních právních
předpisů do 28. února 2011.

2. Kosmetické prostředky, které nevyhovují poža-
davkům čl. I bodu 2 pro položky pod referenčními
čísly 208 a 209, se posuzují podle dosavadních právních
předpisů do 30. listopadu 2010 s výjimkou povinností

pro označení uvedené ve sloupci „f“ pro položku pod
referenčním číslem 208.

3. Kosmetické prostředky, které nevyhovují poža-
davkům čl. I bodu 2 pro označení uvedené ve sloupci
„f“ pro položku pod referenčním číslem 208, se posu-
zují při uvedení na trh nebo při dovozu podle dosavad-
ních právních předpisů do 31. října 2011; při distribuci,
prodeji nebo nabízení spotřebiteli do 31. října 2012.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Ministryně:

Jurásková v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2010

o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb.,

o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení,
a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb.,

o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné
a technické vybavení zdravotnických zařízení)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 12a
odst. 2 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
a zákona č. 245/2006 Sb., podle § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních, a podle § 35 odst. 4 zákona
č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zá-
konů:

ČÁST PRVNÍ

POŽADAVKY NA VĚCNÉ
A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 1

(1) Obecné požadavky na věcné a technické vy-
bavení zdravotnických zařízení jsou stanoveny v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

(2) Další požadavky na věcné a technické vybavení
zdravotnických zařízení

a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této
vyhlášce,

b) jednodenní péče na lůžku jsou stanoveny v příloze
č. 3 k této vyhlášce,

c) ústavní péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této
vyhlášce,

d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 5 k této
vyhlášce,

e) dopravních zdravotnických služeb jsou stanoveny
v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny
v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na
věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
stanovené jinými právními předpisy1).

§ 2

(1) Zdravotnické zařízení provozované ke dni na-
bytí účinnosti této vyhlášky musí splňovat požadavky
na věcné a technické vybavení stanovené touto vyhláš-
kou do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
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1) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poža-
davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi,
bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vy-
dávajících léčivé přípravky, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,
ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č. 6/
/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.



(2) Pro účely řízení o registraci nestátního zdra-
votnického zařízení, které nebylo pravomocně skon-
čeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
požadavky na věcné a technické vybavení nestátního
zdravotnického zařízení posuzují podle dosavadních
právních předpisů. Nestátní zdravotnické zařízení, o je-
hož registraci bylo rozhodnuto v řízení podle věty
první, musí splňovat požadavky na věcné a technické
vybavení stanovené touto vyhláškou do 12 měsíců ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci.

(3) Vybavení zdravotnického zařízení zdravotnic-
kými vozidly podle dosavadních právních předpisů ke
dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vy-
bavení podle této vyhlášky. Zdravotnická vozidla uve-
dená ve větě první musí být vybavena podle této vy-
hlášky, pokud to konstrukce vozidel umožňuje,
do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.

(4) Do doby splnění požadavků na věcné a tech-
nické vybavení zdravotnických zařízení a zdravotnic-
kých vozidel podle odstavců 1 až 3 musí zdravotnická
zařízení a zdravotnická vozidla splňovat požadavky na
věcné a technické vybavení podle dosavadních právních
předpisů.

§ 3

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných
požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

2. Vyhláška č. 225/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky
č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích
na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vy-
hlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb.

3. Vyhláška č. 184/1998 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/
/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozděj-
ších předpisů.

4. Vyhláška č. 219/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technic-
kých a věcných požadavcích na vybavení zdravot-
nických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 558/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/
/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozděj-
ších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje

vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky
č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích

na vybavení zdravotnických zařízení,
a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví

České republiky č. 434/1992 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě

§ 4
Ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995

Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
zdravotnictvíČeské republiky č. 49/1993 Sb., o technic-
kých a věcných požadavcích na vybavení zdravotnic-
kých zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnic-
tví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické
záchranné službě, se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Ministryně:

Jurásková v. r.
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tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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