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471
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ,
jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 254/2001 Sb., zaÂkonem cÏ. 274/2001 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 13/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 76/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 86/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 120/2002 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 309/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 274/2003 Sb., zaÂkonem cÏ. 356/2003 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 362/2003 Sb., zaÂkonem cÏ. 167/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 326/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 562/2004 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 125/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 253/2005 Sb. a zaÂkonem cÏ. 392/2005 Sb.

Â KON
ZA
o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â VA A POVINNOSTI OSOB A VYÂKON
PRA
Â TNIÂ SPRA
Â VY V OCHRANEÏ VER
Ï EJNEÂHO
STA
ZDRAVIÂ
H L AVA I
ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ
§1
Tento zaÂkon zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) a upravuje

1

a) praÂva a povinnosti fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob
v oblasti ochrany a podpory verÏejneÂho zdravõÂ,
b) soustavu orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, jejich
puÊsobnost a pravomoc.
§2
VymezenõÂ zaÂkladnõÂch pojmuÊ
(1) VerÏejnyÂm zdravõÂm je zdravotnõÂ stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotnõÂ stav je urcÏovaÂn
souhrnem prÏõÂrodnõÂch, zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek a zpuÊsobem zÏivota.
(2) Ochrana a podpora verÏejneÂho zdravõÂ je souhrn
cÏinnostõÂ a opatrÏenõÂ k vytvaÂrÏenõÂ a ochraneÏ zdravyÂch
zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek a zabraÂneÏnõÂ sÏõÂrÏenõÂ

) SmeÏrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. cÏervence 1976 o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ o kosmetickyÂch
vyÂrobcõÂch, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. zaÂrÏõÂ 2003, kterou se stanovõÂ symbol pro uÂdaj oznacÏujõÂcõÂ
trvanlivost kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ v prÏõÂloze VIIIa smeÏrnice Rady 76/768/EHS.
SmeÏrnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980 o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ o analytickyÂch
metodaÂch nezbytnyÂch pro kontrolu slozÏenõÂ kosmetickyÂch vyÂrobkuÊ, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Komise 96/45/EHS ze dne 2. cÏervence 1996 o metodaÂch analyÂzy nezbytnyÂch pro kontrolu slozÏenõÂ kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ.
RozhodnutõÂ Komise 96/335/ES ze dne 8. kveÏtna 1996, kteryÂm se stanovõÂ soupis a spolecÏnaÂ nomenklatura prÏõÂsad pouzÏõÂvanyÂch v kosmetickyÂch prostrÏedcõÂch.
SmeÏrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody urcÏeneÂ pro lidskou spotrÏebu.
SmeÏrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ smeÏrnice 91/692/EHS ze dne
23. prosince 1991 ke standardizaci a racionalizaci zpraÂv o zavaÂdeÏnõÂ urcÏityÂch smeÏrnic vztahujõÂcõÂch se k zÏivotnõÂmu prostrÏedõÂ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. zaÂrÏõÂ 2000 o ochraneÏ zameÏstnancuÊ prÏed riziky spojenyÂmi
s expozicõÂ biologickyÂm cÏiniteluÊm prÏi praÂci.
SmeÏrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. zaÂrÏõÂ 1983 o ochraneÏ pracovnõÂkuÊ prÏed riziky vystavenõÂ azbestu prÏi praÂci, ve zneÏnõÂ
smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. brÏezna 2003.
SmeÏrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. cÏervna 1993 o hygieneÏ potravin.
SmeÏrnice Rady 89/109/EHS o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂch se materiaÂluÊ a prÏedmeÏtuÊ urcÏenyÂch
pro styk s potravinami.
SmeÏrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. brÏezna 2004, kterou se doplnÏuje smeÏrnice 2002/72/ES tyÂkajõÂcõÂ se plastuÊ a vyÂrobkuÊ
z plastuÊ prÏichaÂzejõÂcõÂch do styku s potravinami.
RozhodnutõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady 2119/98/ES ze dne 24. zaÂrÏõÂ 1998 o zrÏõÂzenõÂ sõÂteÏ epidemiologickeÂho dozoru
a kontroly prÏenosnyÂch nemocõÂ ve SpolecÏenstvõÂ.
RozhodnutõÂ EvropskeÂ komise ze dne 17. cÏervence 2003, kteryÂm se meÏnõÂ rozhodnutõÂ 2000/96/EC ve veÏci stanovenõÂ
surveillance vybranyÂch infekcõÂ.
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infekcÏnõÂch a hromadneÏ se vyskytujõÂcõÂch onemocneÏnõÂ,
ohrozÏenõÂ zdravõÂ v souvislosti s vykonaÂvanou pracõÂ,
vzniku nemocõÂ souvisejõÂcõÂch s pracõÂ a jinyÂch vyÂznamnyÂch poruch zdravõÂ a dozoru nad jejich zachovaÂnõÂm.
OhrozÏenõÂm verÏejneÂho zdravõÂ je stav, prÏi ktereÂm jsou
obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpecÏõÂ,
z neÏhozÏ mõÂra zaÂteÏzÏe rizikovyÂmi faktory prÏõÂrodnõÂch,
zÏivotnõÂch nebo pracovnõÂch podmõÂnek prÏekracÏuje obecneÏ prÏijatelnou uÂrovenÏ a prÏedstavuje vyÂznamneÂ riziko
posÏkozenõÂ zdravõÂ.
(3) HodnocenõÂm zdravotnõÂch rizik je posouzenõÂ
mõÂry zaÂvazÏnosti zaÂteÏzÏe populace, vystaveneÂ rizikovyÂm
faktoruÊm zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek a zpuÊsobu
zÏivota. Podkladem pro hodnocenõÂ zdravotnõÂho rizika
je kvalitativnõÂ a kvantitativnõÂ odhad rizika [§ 80 odst. 1
põÂsm. l)]. VyÂsledek hodnocenõÂ zdravotnõÂho rizika je
podkladem pro rÏõÂzenõÂ zdravotnõÂch rizik, cÏõÂmzÏ se rozumõÂ rozhodovacõÂ proces s cõÂlem snõÂzÏit zdravotnõÂ rizika. HodnocenõÂ rizik na uÂseku bezpecÏnosti a ochrany
zdravõÂ prÏi praÂci a povinnosti zameÏstnavatele v prevenci
rizik pro bezpecÏnost a ochranu zdravõÂ prÏi praÂci stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy2).
(4) InfekcÏnõÂm onemocneÏnõÂm se rozumõÂ prÏõÂznakoveÂ i bezprÏõÂznakoveÂ onemocneÏnõÂ, vyvolaneÂ puÊvodcem infekce nebo jeho toxinem, ktereÂ vznikaÂ v duÊsledku prÏenosu tohoto puÊvodce nebo jeho toxinu z nakazÏeneÂ fyzickeÂ osoby, zvõÂrÏete nebo nezÏiveÂho substraÂtu
na vnõÂmavou fyzickou osobu.
(5) IzolacõÂ se rozumõÂ oddeÏlenõÂ fyzickeÂ osoby,
kteraÂ onemocneÏla infekcÏnõÂ nemocõÂ nebo jevõÂ prÏõÂznaky
tohoto onemocneÏnõÂ, od ostatnõÂch fyzickyÂch osob. PodmõÂnky izolace musõÂ s ohledem na charakter prÏenosu
infekce zabraÂnit jejõÂmu prÏenosu na jineÂ fyzickeÂ osoby,
ktereÂ by mohly infekcÏnõÂ onemocneÏnõÂ daÂle sÏõÂrÏit.
(6) KaranteÂnnõÂmi opatrÏenõÂmi jsou
a) karanteÂna, kterou se rozumõÂ oddeÏlenõÂ zdraveÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ byla beÏhem inkubacÏnõÂ doby ve
styku s infekcÏnõÂm onemocneÏnõÂm nebo pobyÂvala
v ohnisku naÂkazy (daÂle jen ¹fyzickaÂ osoba podezrÏelaÂ z naÂkazyª), od ostatnõÂch fyzickyÂch osob a leÂkarÏskeÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ takoveÂ fyzickeÂ osoby s cõÂlem
zabraÂnit prÏenosu infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ v obdobõÂ, kdy by se toto onemocneÏnõÂ mohlo sÏõÂrÏit,
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b) leÂkarÏskyÂ dohled, prÏi ktereÂm je fyzickaÂ osoba podezrÏelaÂ z naÂkazy povinna v termõÂnech stanovenyÂch prozatõÂmnõÂm opatrÏenõÂm zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ staÂtu3), osoby provozujõÂcõÂ nestaÂtnõÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ4) nebo rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ dochaÂzet k leÂkarÏi
na vysÏetrÏenõÂ nebo se vysÏetrÏenõÂ podrobit, poprÏõÂpadeÏ sledovat podle pokynu prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ po stanovenou dobu
svuÊj zdravotnõÂ stav a prÏi objevenõÂ se stanovenyÂch
klinickyÂch prÏõÂznakuÊ oznaÂmit tuto skutecÏnost prÏõÂslusÏneÂmu leÂkarÏi nebo prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ,
c) zvyÂsÏenyÂ zdravotnickyÂ dozor, jõÂmzÏ je leÂkarÏskyÂ dohled nad fyzickou osobou podezrÏelou z naÂkazy,
ktereÂ je ulozÏen zaÂkaz cÏinnosti nebo uÂprava pracovnõÂch podmõÂnek k omezenõÂ mozÏnosti sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ.
(7) MladistvyÂm se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ dovrsÏila patnaÂctyÂ rok a neprÏekrocÏila osmnaÂctyÂ rok sveÂho veÏku.
(8) RodinnyÂm prÏõÂslusÏnõÂkem se pro uÂcÏely tohoto
zaÂkona rozumõÂ manzÏel (manzÏelka) nebo druh (druzÏka),
deÏti, osvojenci, deÏti sveÏrÏeneÂ do peÏstounskeÂ nebo porucÏnickeÂ peÂcÏe a rodicÏe podnikatele (podnikatelky), jeho
manzÏelky (jejõÂho manzÏela) nebo druzÏky (druha).
(9) Pozbyl platnosti.
(10) UvedenõÂm vyÂrobku4a) na trh se rozumõÂ
okamzÏik, kdy je vyÂrobek na trhu EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ poprveÂ uÂplatneÏ nebo bezuÂplatneÏ prÏedaÂn nebo
nabõÂdnut k prÏedaÂnõÂ za uÂcÏelem distribuce nebo pouzÏõÂvaÂnõÂ nebo kdy jsou k neÏmu poprveÂ prÏevedena vlastnickaÂ praÂva, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis jinak4b). Za uvedeneÂ na trh se povazÏujõÂ i vyÂrobky vyrobeneÂ nebo dovezeneÂ pro provoznõÂ potrÏeby4a) prÏi
vlastnõÂm podnikaÂnõÂ vyÂrobcuÊ nebo dovozcuÊ.
(11) Za vyÂrobce se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏuje osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ vyÂrobek nebo i jen navrhla

2

) ZaÂkonõÂk praÂce.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/2001 Sb., kteryÂm se stanovõÂ podmõÂnky ochrany zdravõÂ zameÏstnancuÊ prÏi praÂci, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 523/2002 Sb.
3
) ZaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4
) ZaÂkon cÏ. 160/1992 Sb., o zdravotnõÂ peÂcÏi v nestaÂtnõÂch zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4a

) ZaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
4b
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch
prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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cÏi objednala vyÂrobek, kteryÂ hodlaÂ uveÂst na trh nebo do
obeÏhu4c) pod svyÂm jmeÂnem, jakozÏ i osoba, kteraÂ jako
vyÂrobce uvede na vyÂrobku svou obchodnõÂ firmu, naÂzev
nebo jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby, ochrannou
znaÂmku nebo jinyÂ rozlisÏovacõÂ znak, nebo osoba, kteraÂ
vyÂrobek upravõÂ za uÂcÏelem jeho uvedenõÂ na trh nebo do
obeÏhu, nestanovõÂ-li prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis jinak4b).
(12) Pozbyl platnosti.
(13) Za dovozce se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏuje osoba, kteraÂ uvede na trh nebo do obeÏhu vyÂrobek z jineÂho nezÏ cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie nebo
uvedenõÂ takoveÂho vyÂrobku na trh nebo do obeÏhu zprostrÏedkuje, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis jinak4b).
HLAVA I I
PEÂCÏE O ZÏIVOTNIÂ A PRACOVNIÂ PODMIÂNKY
DõÂ l 1
Voda a vyÂrobky prÏichaÂzejõÂcõÂ do prÏõÂmeÂho styku s vodou,
chemickeÂ prÏõÂpravky a vodaÂrenskeÂ technologie,
koupalisÏteÏ a sauny
§3
HygienickeÂ pozÏadavky na vodu
(1) Pitnou vodou je vesÏkeraÂ voda v puÊvodnõÂm
stavu nebo po uÂpraveÏ, kteraÂ je urcÏena k pitõÂ, varÏenõÂ,
prÏõÂpraveÏ jõÂdel a naÂpojuÊ, voda pouzÏõÂvanaÂ v potravinaÂrÏstvõÂ, voda, kteraÂ je urcÏena k peÂcÏi o teÏlo, k cÏisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ svyÂm urcÏenõÂm prÏichaÂzejõÂ do styku s potravinami nebo lidskyÂm teÏlem, a k dalsÏõÂm uÂcÏeluÊm lidskeÂ
spotrÏeby, a to bez ohledu na jejõÂ puÊvod, skupenstvõÂ
a zpuÊsob jejõÂho dodaÂvaÂnõÂ5). HygienickeÂ pozÏadavky na
zdravotnõÂ nezaÂvadnost a cÏistotu pitneÂ vody (daÂle jen
¹jakost pitneÂ vodyª) se stanovõÂ hygienickyÂmi limity
mikrobiologickyÂch, biologickyÂch, fyzikaÂlnõÂch, chemickyÂch a organoleptickyÂch ukazateluÊ, ktereÂ jsou upraveny provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, nebo jsou povoleny nebo urcÏeny podle tohoto zaÂkona prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. HygienickeÂ limity
se stanovõÂ jako nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnoty, meznõÂ hodnoty
a doporucÏeneÂ hodnoty. DoporucÏeneÂ hodnoty jsou nezaÂvazneÂ hodnoty ukazateluÊ jakosti pitneÂ vody, ktereÂ
stanovõÂ minimaÂlnõÂ zÏaÂdoucõÂ nebo prÏijatelnou koncentraci daneÂ laÂtky, nebo optimaÂlnõÂ rozmezõÂ koncentrace
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daneÂ laÂtky. Za pitnou vodu se nepovazÏuje prÏõÂrodnõÂ leÂcÏivyÂ zdroj a prÏõÂrodnõÂ mineraÂlnõÂ voda, o nõÂzÏ bylo vydaÂno osveÏdcÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6).
(2) Provozovatel vodovodu pro verÏejnou potrÏebu6a) je povinen zajistit, aby dodaÂvanaÂ pitnaÂ voda meÏla
jakost pitneÂ vody podle odstavce 1. Povinnost podle
veÏty prvnõÂ majõÂ, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, i vlastnõÂk
vodovodu pro verÏejnou potrÏebu, kteryÂ je nositelem
praÂv a povinnostõÂ provozovatele,6a) osoba, kteraÂ zajisÏt'uje naÂhradnõÂ zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou, osoba, kteraÂ
vyraÂbõÂ pitnou vodu z individuaÂlnõÂho zdroje jako soucÏaÂst sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti, pro jejõÂzÏ vyÂkon musõÂ
byÂt pouzÏõÂvaÂna pitnaÂ voda, a osoba, kteraÂ dodaÂvaÂ pitnou
vodu pro verÏejnou potrÏebu. Za osobu, kteraÂ dodaÂvaÂ
pitnou vodu pro verÏejnou potrÏebu, se povazÏuje
a) vlastnõÂk, a nenõÂ-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u neÏhozÏ je pruÊmeÏrnaÂ dennõÂ produkce mensÏõÂ nezÏ 10 m3, nebo pocÏet fyzickyÂch
osob trvale vyuzÏõÂvajõÂcõÂch vodovod je mensÏõÂ nezÏ
50, pokud vodovod provozuje jako soucÏaÂst sveÂ
podnikatelskeÂ cÏinnosti nebo jako soucÏaÂst jineÂ cÏinnosti praÂvnickeÂ osoby,
b) osoba dodaÂvajõÂcõÂ pitnou vodu jako soucÏaÂst sveÂ
podnikatelskeÂ cÏinnosti nebo jineÂ cÏinnosti praÂvnickeÂ osoby z vyÂdejnõÂch automatuÊ, akumulacÏnõÂch
naÂdrzÏõÂ, ve vzdusÏnyÂch, vodnõÂch a pozemnõÂch dopravnõÂch prostrÏedcõÂch,
c) vlastnõÂk nebo provozovatel verÏejneÂ studny, kteraÂ
byla oznacÏena jako zdroj pitneÂ vody,
d) osoba zaÂsobujõÂcõÂ pitnou vodou z individuaÂlnõÂho
zdroje verÏejneÂ objekty (naprÏõÂklad sÏkoly, zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ, zarÏõÂzenõÂ stravovacõÂch sluzÏeb).
(3) TeplaÂ voda dodaÂvanaÂ jako soucÏaÂst podnikatelskeÂ cÏinnosti osoby nebo jineÂ cÏinnosti praÂvnickeÂ osoby
musõÂ splnÏovat hygienickeÂ limity mikrobiologickyÂch,
biologickyÂch, fyzikaÂlnõÂch, chemickyÂch a organoleptickyÂch ukazateluÊ jakosti, ktereÂ jsou upraveny provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem; za splneÏnõÂ teÂto povinnosti odpovõÂdaÂ vyÂrobce tepleÂ vody. Teplou vodu dodaÂvanou
potrubõÂm uzÏitkoveÂ vody nebo vnitrÏnõÂm vodovodem6a),
ktereÂ jsou konstrukcÏneÏ propojeny smeÏsÏovacõÂ bateriõÂ
s vodovodnõÂm potrubõÂm pitneÂ vody, muÊzÏe vyÂrobce vyrobit jen z vody pitneÂ. Je-li nedodrzÏenõÂ hygienickeÂho
limitu tepleÂ vody zpuÊsobeno vnitrÏnõÂm vodovodem6a)
nebo jeho uÂdrzÏbou a jde o stavbu, v nõÂzÏ je teplaÂ voda
dodaÂvaÂna verÏejnosti, postupujõÂ vyÂrobce tepleÂ vody, od-

4c

) § 2 põÂsm. p) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 316/2004 Sb.
5
) SmeÏrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody urcÏeneÂ pro lidskou spotrÏebu.
6

) ZaÂkon cÏ. 164/2001 Sb., o prÏõÂrodnõÂch leÂcÏivyÂch zdrojõÂch, zdrojõÂch prÏõÂrodnõÂch mineraÂlnõÂch vod, prÏõÂrodnõÂch leÂcÏebnyÂch laÂznõÂch
a laÂzenÏskyÂch mõÂstech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (laÂzenÏskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6a
) ZaÂkon cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vodovodech a kanalizacõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.
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beÏratel a dalsÏõÂ osoby v obdobneÂm postavenõÂ obdobneÏ
podle § 4 odst. 5 veÏt cÏtvrteÂ a paÂteÂ.
(4) Na zÏaÂdost osob uvedenyÂch v odstavci 2 muÊzÏe
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ povolit na
cÏasoveÏ omezenou dobu uzÏitõÂ vody, kteraÂ nesplnÏuje
meznõÂ hodnoty ukazateluÊ vody pitneÂ, s vyÂjimkou mikrobiologickyÂch ukazateluÊ. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ povolenõÂ vydaÂ, jestlizÏe zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou
nelze zajistit jinak a nebude ohrozÏeno verÏejneÂ zdravõÂ.
Jde-li o ukazatele s nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnotou, s vyÂjimkou mikrobiologickyÂch ukazateluÊ, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na naÂvrh osoby uvedeneÂ v odstavci 2, s vyÂjimkou osob uvedenyÂch v põÂsmenu b), takoveÂ povolenõÂ vydat, jestlizÏe dodaÂvku pitneÂ
vody nelze zajistit jinak, nebude ohrozÏeno verÏejneÂ
zdravõÂ, naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ jsou dostacÏujõÂcõÂ k odstraneÏnõÂ
zaÂvady do 30 dnuÊ a nedodrzÏenõÂ hygienickeÂho limitu
jakeÂhokoli ukazatele s nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnotou netrvalo beÏhem poslednõÂch 12 meÏsõÂcuÊ deÂle nezÏ 30 dnuÊ.
(5) V povolenõÂ podle odstavce 4 prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ urcÏõÂ maximaÂlnõÂ hodnotu dotcÏeneÂho ukazatele a dobu odstraneÏnõÂ zaÂvady. NaÂlezÏitosti zÏaÂdostõÂ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 3a
(1) ZjistõÂ-li osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2, s vyÂjimkou osob uvedenyÂch v § 3 odst. 2 põÂsm. b), zÏe naÂpravnyÂmi opatrÏenõÂmi nenõÂ mozÏneÂ dodrzÏenõÂ ukazateluÊ s nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnotou, s vyÂjimkou mikrobiologickyÂch
ukazateluÊ, dosaÂhnout postupem podle § 3 odst. 4 veÏty
trÏetõÂ, muÊzÏe pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ o urcÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho limitu, nezÏ
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ muÊzÏe na cÏasoveÏ omezenou dobu urcÏit
mõÂrneÏjsÏõÂ hygienickyÂ limit ukazateluÊ s nejvysÏsÏõÂ meznõÂ
hodnotou, s vyÂjimkou mikrobiologickyÂch ukazateluÊ,
jestlizÏe pouzÏõÂvaÂnõÂ vody takoveÂ jakosti po stanovenou
dobu nepovede k ohrozÏenõÂ lidskeÂho zdravõÂ a pitnou
vodu nenõÂ mozÏneÂ zabezpecÏit jinyÂm prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊsobem. UrcÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho limitu omezõÂ
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na dobu co
nejkratsÏõÂ, kteraÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout dobu 3 let. Na zÏaÂdost
osoby uvedeneÂ ve veÏteÏ prvnõÂ muÊzÏe byÂt tato doba prodlouzÏena, nejdeÂle vsÏak na dalsÏõÂ 3 roky.
(2) PrÏed uplynutõÂm doby, na kterou byl mõÂrneÏjsÏõÂ
hygienickyÂ limit podle odstavce 1 omezen, je osoba
uvedenaÂ v odstavci 1 povinna dolozÏit prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, zda a v jakeÂm rozsahu byla zjednaÂna naÂprava. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ tuto skutecÏnost oveÏrÏõÂ.
(3) Za mimorÏaÂdnyÂch okolnostõÂ muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ [§ 80 odst. 1 põÂsm. f)]
na zÏaÂdost osoby uvedeneÂ v odstavci 1 podanou nejpozdeÏji 5 meÏsõÂcuÊ prÏed uplynutõÂm lhuÊty prodlouzÏeneÂ
podle odstavce 1 povolit dalsÏõÂ prodlouzÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho
hygienickeÂho limitu, a to nejdeÂle na obdobõÂ 3 let.
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(4) PovolenõÂ podle odstavce 3 muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydat, jen pokud prodlouzÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho limitu povolõÂ Komise EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ na zÏaÂdost podanou jmeÂnem CÏeskeÂ republiky prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ [§ 80 odst. 1 põÂsm. f)].
(5) PrÏi postupu podle odstavcuÊ 1, 3 a 4 a § 3
odst. 4 a 5 prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
prÏihleÂdne i k ohrozÏenõÂ lidskeÂho zdravõÂ, ke ktereÂmu by
mohlo dojõÂt prÏerusÏenõÂm dodaÂvky pitneÂ vody nebo
omezenõÂm jejõÂho pouzÏõÂvaÂnõÂ.
(6) Na rÏõÂzenõÂ o povolenõÂ vyÂjimky podle § 3
odst. 4 a na rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho
limitu a jeho prodlouzÏenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 3 se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd. Proti zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti, s vyÂjimkou zÏaÂdosti o prodlouzÏenõÂ lhuÊty podle odstavce 3,
muÊzÏe osoba podat do 3 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zamõÂtnutõÂ põÂsemneÏ naÂmitky. O podanyÂch naÂmitkaÂch rozhoduje nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Proti
rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch nelze podat odvolaÂnõÂ. Jsou-li
pro to duÊvody, nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ naÂmitkaÂm vyhovõÂ; jinak naÂmitky zamõÂtne a opatrÏenõÂ orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ potvrdõÂ. ZÏaÂdost
podle odstavcuÊ 1 a 3 musõÂ obsahovat naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 7 põÂsm. a) azÏ e) a hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik podle § 2 odst. 2.
(7) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
v urcÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho limitu a jeho prodlouzÏenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 3 stanovõÂ
a) ukazatel, ktereÂho se povolenõÂ tyÂkaÂ, vyÂsledky kontrol jakosti pitneÂ vody prÏedchozõÂho obdobõÂ, maximaÂlnõÂ povolenou hodnotu tohoto ukazatele
a dobu, na kterou se urcÏuje mõÂrneÏjsÏõÂ hygienickyÂ
limit,
b) zemeÏpisnou oblast, mnozÏstvõÂ dodaÂvaneÂ vody za
den, rozsah zasazÏeneÂho obyvatelstva a informaci
o tom, zda se povolenõÂ tyÂkaÂ i podnikuÊ v oboru
vyÂroby a obeÏhu potravin,
c) scheÂma kontroly jakosti pitneÂ vody, podle potrÏeby
se zvyÂsÏenou cÏetnostõÂ,
d) souhrn plaÂnu nezbytnyÂch naÂpravnyÂch opatrÏenõÂ
vcÏetneÏ cÏasoveÂho rozvrhu pracõÂ, odhadu naÂkladuÊ
a zajisÏteÏnõÂ revizõÂ,
e) oduÊvodneÏnõÂ.
(8) Osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 jsou povinny neprodleneÏ v prÏimeÏrÏeneÂm rozsahu informovat o povolenõÂ
podle § 3 odst. 4 veÏt prvnõÂ a druheÂ a o jeho podmõÂnkaÂch, o urcÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho limitu a jeho
prodlouzÏenõÂ, jakozÏ i o rozhodnutõÂ orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂm se podle tohoto zaÂkona zakazuje nebo omezuje pouzÏõÂvaÂnõÂ pitneÂ vody [§ 84 odst. 1
põÂsm. e)] a jeho podmõÂnkaÂch, odbeÏratele6a) a dalsÏõÂ osoby v obdobneÂm postavenõÂ, kteryÂch se opatrÏenõÂ tyÂkaÂ.
Pokud z teÏchto opatrÏenõÂ nebo rozhodnutõÂ orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ plyne pro neÏktereÂ skupiny
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obyvatelstva mozÏneÂ ohrozÏenõÂ zdravõÂ, jsou osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 povinny do informace zahrnout
i postup k ochraneÏ zdravõÂ.

ode dne odbeÏru vzorku pitneÂ vody. NaÂlezÏitosti protokolu, formu jeho elektronickeÂ podoby a datoveÂ rozhranõÂ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(9) O postupu podle odstavcuÊ 1, 2 a 7 a podle § 3
odst. 4 a 5 prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
neprodleneÏ informuje nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Ten sdeÏlõÂ Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
vyÂsledky oveÏrÏenõÂ podle odstavce 2 a duÊvody pro prodlouzÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho limitu podle odstavce 1.

(3) Osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 jsou povinny vypracovat provoznõÂ rÏaÂd, ve ktereÂm uvedou mõÂsta odbeÏru
suroveÂ, poprÏõÂpadeÏ pitneÂ vody, zaÂkladnõÂ uÂdaje o technologii uÂpravy vody, pouzÏõÂvanyÂch chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch, podmõÂnky uÂdrzÏby, plaÂn kontrol provozu a technickeÂho stavu vodovodu nebo jineÂho zarÏõÂzenõÂ pro dodaÂvku pitneÂ vody, zpuÊsob stanovenõÂ mõÂst odbeÏru
vzorkuÊ pitneÂ vody, rozsah a cÏetnost kontrol a pocÏet
zaÂsobovanyÂch osob. ProvoznõÂ rÏaÂd a jeho zmeÏny prÏedlozÏõÂ prÏed jejich prÏijetõÂm ke schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. DaÂle jsou osoby
uvedeneÂ v § 3 odst. 2, s vyÂjimkou osob zajisÏt'ujõÂcõÂch
naÂhradnõÂ zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou a osob dodaÂvajõÂcõÂch
pitnou vodu jako soucÏaÂst sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti
nebo jineÂ cÏinnosti, praÂvnickeÂ osoby ve vzdusÏnyÂch,
vodnõÂch a pozemnõÂch dopravnõÂch prostrÏedcõÂch, povinny zajistit, aby odbeÏrateluÊm6a) a dalsÏõÂm osobaÂm,
kteryÂm dodaÂvajõÂ pitnou vodu, byly k dispozici aktuaÂlnõÂ
informace o jakosti dodaÂvaneÂ pitneÂ vody a laÂtkaÂch
pouzÏityÂch k uÂpraveÏ vody.

§ 3b
(1) Ministerstvo zdravotnictvõÂ je vzÏdy do 2 meÏsõÂcuÊ povinno informovat Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ o opatrÏenõÂch podle § 3a, jestlizÏe se tyÂkajõÂ vodovoduÊ a dalsÏõÂch zdrojuÊ pitnyÂch vod s pruÊmeÏrnou spotrÏebou nad 1 000 m3 denneÏ nebo vyuzÏõÂvanyÂch võÂce nezÏ
5 000 fyzickyÂmi osobami. V informaci uvede uÂdaje
v rozsahu podle § 3a odst. 7 põÂsm. a) azÏ e).
(2) KazÏdeÂ 3 roky Ministerstvo zdravotnictvõÂ vypracuje zpraÂvu o jakosti pitneÂ vody, v nõÂzÏ uvede nejmeÂneÏ informace o vsÏech jednotlivyÂch zdrojõÂch pitneÂ
vody uvedenyÂch v odstavci 1. ZpraÂvu uverÏejnõÂ do jednoho kalendaÂrÏnõÂho roku po skoncÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho trÏõÂleteÂho obdobõÂ ve sveÂm sõÂdle na mõÂsteÏ vsÏeobecneÏ prÏõÂstupneÂm a daÂle zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup.
ZpraÂvu zasÏle Ministerstvo zdravotnictvõÂ do 2 meÏsõÂcuÊ
od jejõÂho uverÏejneÏnõÂ Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
§4
Povinnosti osob prÏi kontrole pitneÂ vody,
podmõÂnky dodaÂvky pitneÂ vody
(1) Osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 jsou povinny za
podmõÂnek upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
zajistit u drzÏitele osveÏdcÏenõÂ o akreditaci4a), drzÏitele
osveÏdcÏenõÂ o spraÂvneÂ cÏinnosti laboratorÏe4c) nebo u drzÏitele autorizace (§ 83c)
a) kontrolu, zda voda maÂ jakost pitneÂ vody, a to nejmeÂneÏ v rozsahu a cÏetnosti, stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem a za pouzÏitõÂ metody, kteraÂ splnÏuje pozÏadavky upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem, a
b) porÏõÂzenõÂ protokolu o teÂto kontrole v elektronickeÂ
podobeÏ;
protokol jsou povinny neprodleneÏ prÏedat v elektronickeÂ podobeÏ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ.
(2) ZpuÊsob stanovenõÂ mõÂst odbeÏru vzorkuÊ pitneÂ
vody urcÏõÂ na naÂvrh osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 nebo
z vlastnõÂho podneÏtu prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ. Protokol podle odstavce 1 põÂsm. b) jsou osoby
uvedeneÂ v § 3 odst. 2 povinny uchovaÂvat po dobu 5 let

4c

(4) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
muÊzÏe rozsah a cÏetnost kontroly pitneÂ vody stanoveneÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a) z vlastnõÂho podneÏtu nebo na naÂvrh osoby uvedeneÂ
v § 3 odst. 2 rozsÏõÂrÏit o ukazatele, jejichzÏ hodnota
se blõÂzÏõÂ nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnoteÏ nebo meznõÂ hodnoteÏ, nebo o dalsÏõÂ ukazatele, jejichzÏ vyÂskyt lze
prÏedpoklaÂdat z duÊvoduÊ geologickeÂho slozÏenõÂ, havaÂrie nebo jinyÂch mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ, jakozÏ
i zvyÂsÏit cÏetnost kontrol pitneÂ vody,
b) na naÂvrh osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 snõÂzÏit v prÏõÂpadeÏ prokazatelneÏ staÂlyÂch a vyhovujõÂcõÂch hodnot
ukazateluÊ jakosti dodaÂvaneÂ pitneÂ vody a jejõÂho
zdroje,
a ukoncÏit platnost teÏchto opatrÏenõÂ. NaÂlezÏitosti naÂvrhuÊ
podle põÂsmen a) a b) upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
PrÏi postupu podle põÂsmene b) muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pro vybraneÂ ukazatele kraÂceneÂho rozboru v urcÏiteÂ zaÂsobovaneÂ oblasti cÏetnost kontroly
upravenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem snõÂzÏit, pokud lze duÊvodneÏ prÏedpoklaÂdat, zÏe nedojde ke zhorsÏenõÂ
jakosti pitneÂ vody. NejnizÏsÏõÂ povolenaÂ cÏetnost kontroly
vsÏak nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ 50 % pocÏtu vzorkuÊ stanovenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu. U mikrobiologickyÂch ukazateluÊ a mikroskopickeÂho obrazu lze cÏetnost kontroly snõÂzÏit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe je navrhovatelem
prokaÂzaÂno, zÏe vyhovujõÂ vsÏechny jejich ukazatele. Pro
vybraneÂ ukazatele uÂplneÂho rozboru, s vyÂjimkou ukazatele enterokoky a ukazateluÊ, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem
kraÂceneÂho rozboru, muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ v urcÏiteÂ zaÂsobovaneÂ oblasti cÏetnost kontroly

) § 7 odst. 1 põÂsm. b) vyhlaÂsÏky cÏ. 293/2002 Sb., o poplatcõÂch za vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod do vod povrchovyÂch.
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upravenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem snõÂzÏit, jestlizÏe maÂ za to, zÏe se prÏedmeÏtnyÂ ukazatel nevyskytuje
v pitneÂ vodeÏ v hodnotaÂch, ktereÂ by mohly veÂst k nedodrzÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho hygienickeÂho limitu, a lze oduÊvodneÏneÏ prÏedpoklaÂdat, zÏe nedojde ke zhorsÏenõÂ jakosti
pitneÂ vody; orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nesmõÂ
v tomto prÏõÂpadeÏ vydat opatrÏenõÂ na dobu delsÏõÂ nezÏ
2 roky a u zdrojuÊ uvedenyÂch v § 3 odst. 2 põÂsm. a)
na dobu delsÏõÂ nezÏ 3 roky.
(5) NedodrzÏenõÂ nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnoty nebo
meznõÂ hodnoty jakeÂhokoli ukazatele, stanoveneÂho provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo povoleneÂho nebo
urcÏeneÂho podle tohoto zaÂkona prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, je povinna osoba uvedenaÂ
v § 3 odst. 2 neprodleneÏ prosÏetrÏit, zjistit jeho prÏõÂcÏinu
a prÏijmout uÂcÏinnaÂ naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ. O teÏchto skutecÏnostech je povinna neprodleneÏ informovat prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ postupuje prÏi sÏetrÏenõÂ prÏõÂcÏiny nedodrzÏenõÂ
hodnot ukazateluÊ jakosti pitneÂ vody a urcÏenõÂ nebo
zmeÏneÏ naÂpravnyÂch opatrÏenõÂ podle § 82 a 84. Je-li nedodrzÏenõÂ nejvysÏsÏõÂ meznõÂ hodnoty nebo meznõÂ hodnoty
ukazateluÊ pitneÂ vody zpuÊsobeno vnitrÏnõÂm vodovodem6a) nebo jeho uÂdrzÏbou, je osoba uvedenaÂ v § 3
odst. 2 povinna informovat o tom odbeÏratele6a), poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ osoby v obdobneÂm postavenõÂ, kteryÂm dodaÂvaÂ pitnou vodu; v informaci uvede i mozÏnaÂ naÂpravnaÂ
opatrÏenõÂ, kteryÂmi by se omezilo nebo odstranilo riziko, zÏe v dodaÂvaneÂ vodeÏ nebudou hygienickeÂ limity
dodrzÏeny. Jde-li v takoveÂm prÏõÂpadeÏ o stavbu, v nõÂzÏ se
voda dodaÂvaÂ verÏejnosti, majõÂ odbeÏrateleÂ6a) a dalsÏõÂ osoby v obdobneÂm postavenõÂ, kteryÂm je dodaÂvaÂna pitnaÂ
voda, po obdrzÏenõÂ informace podle veÏty cÏtvrteÂ povinnost neprodleneÏ prosÏetrÏit a zjistit prÏõÂcÏinu nedodrzÏenõÂ
hodnot ukazateluÊ jakosti pitneÂ vody a prÏijmout uÂcÏinnaÂ
naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ.
(6) ZjistõÂ-li osoba uvedenaÂ v § 3 odst. 2 vyÂskyt
dalsÏõÂch laÂtek nebo soucÏaÂstõÂ pitneÂ vody neupravenyÂch
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, neprodleneÏ oznaÂmõÂ
tuto skutecÏnost prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na zaÂkladeÏ
oznaÂmenõÂ osoby nebo z vlastnõÂho podneÏtu urcÏõÂ hygienickyÂ limit pro vyÂskyt takovyÂch laÂtek nebo soucÏaÂstõÂ,
jsou-li ve vodeÏ obsazÏeny v koncentraci nebo mnozÏstvõÂ,
ktereÂ neohrozÏuje verÏejneÂ zdravõÂ. Osoba uvedenaÂ v § 3
odst. 2 je povinna kontrolovat dodrzÏenõÂ hygienickeÂho
limitu v cÏetnosti stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pro vyÂskyt ostatnõÂch ukazateluÊ pitneÂ vody, neurcÏõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ postupem podle veÏty druheÂ jinak.
(7) Na rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ
zpuÊsob stanovenõÂ mõÂst odbeÏru vzorkuÊ pitneÂ vody, opatrÏenõÂ podle odstavce 4 a opatrÏenõÂ, kteryÂm orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ urcÏuje hygienickyÂ limit podle odstavce 6, se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd. Proti opatrÏenõÂ
muÊzÏe osoba uvedenaÂ v § 3 odst. 2 podat do 3 dnuÊ
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ode dne jeho dorucÏenõÂ põÂsemneÏ naÂmitky. O podanyÂch
naÂmitkaÂch rozhoduje nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch nelze podat
odvolaÂnõÂ. Jsou-li pro to duÊvody, nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ naÂmitkaÂm vyhovõÂ; jinak naÂmitky zamõÂtne a opatrÏenõÂ potvrdõÂ. NaÂlezÏitosti naÂvrhuÊ
podle odstavcuÊ 2 a 4 a naÂlezÏitosti oznaÂmenõÂ podle odstavce 6 upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§5
VyÂrobky prÏichaÂzejõÂcõÂ do prÏõÂmeÂho styku s pitnou,
teplou a surovou vodou, chemickeÂ prÏõÂpravky, uÂprava
vody a vodaÂrenskeÂ technologie
(1) VyÂrobce nebo dovozce vyÂrobku urcÏeneÂho
k prÏõÂmeÂmu styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou6a) prÏi jejich jõÂmaÂnõÂ, odbeÏru, dopraveÏ, uÂpraveÏ, rozvodu, shromazÏd'ovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ dodaÂvky a dalsÏõÂch obdobnyÂch uÂcÏelech (daÂle jen ¹vyÂrobek prÏichaÂzejõÂcõÂ do
prÏõÂmeÂho styku s vodouª) a vyÂrobce nebo dovozce chemickeÂho prÏõÂpravku urcÏeneÂho k uÂpraveÏ vody na vodu
pitnou nebo teplou jsou povinni zajistit, aby jejich slozÏenõÂ a znacÏenõÂ na obale, visacÏce, v pruÊvodnõÂ dokumentaci nebo v naÂvodu k pouzÏitõÂ odpovõÂdalo hygienickyÂm
pozÏadavkuÊm upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. VyÂrobky, ktereÂ nevyhovujõÂ teÏmto hygienickyÂm
pozÏadavkuÊm, nesmõÂ distributor4a) distribuovat. VyÂrobce nebo dovozce vyÂrobku prÏichaÂzejõÂcõÂho do prÏõÂmeÂho styku s vodou jsou daÂle povinni zajistit, aby
uÂprava povrchu vyÂrobku vyhovovala hygienickyÂm pozÏadavkuÊm upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) VyÂrobce nebo dovozce vyÂrobku prÏichaÂzejõÂcõÂho do prÏõÂmeÂho styku s vodou je povinen prÏed jeho
uvedenõÂm na trh zajistit u drzÏitele osveÏdcÏenõÂ o akreditaci4a) nebo u drzÏitele autorizace (§ 83c) podle tohoto
zaÂkona a, jde-li o stavebnõÂ vyÂrobky u osoby autorizovaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4a), zpuÊsobem
upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem oveÏrÏenõÂ, zÏe
nedojde k nezÏaÂdoucõÂmu ovlivneÏnõÂ pitneÂ nebo tepleÂ
vody; o oveÏrÏenõÂ je povinen mõÂt zaÂznam. ZpuÊsob hodnocenõÂ tohoto oveÏrÏenõÂ a zpuÊsob a rozsah zaÂznamu
o oveÏrÏenõÂ upravuje provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(3) VyÂrobce a dovozce musõÂ vyÂrobek prÏichaÂzejõÂcõÂ
do prÏõÂmeÂho styku s vodou a chemickyÂ prÏõÂpravek, ktereÂ
by prÏi nespraÂvneÂm pouzÏitõÂ mohly zpuÊsobit zdravotnõÂ
posÏkozenõÂ fyzickyÂch osob nebo znehodnotit pitnou,
teplou nebo surovou vodu vzÏdy vybavit naÂvodem
k pouzÏitõÂ, a je-li to potrÏebneÂ, i naÂvodem k odstraneÏnõÂ
naÂsledkuÊ nespraÂvneÂho pouzÏitõÂ. NaÂvod musõÂ byÂt v cÏeskeÂm jazyce, poprÏõÂpadeÏ v jazyce slovenskeÂm. Distributor4a) je povinen distribuovat takovyÂ vyÂrobek nebo
chemickyÂ prÏõÂpravek spotrÏebiteli nebo jineÂmu uzÏivateli
vzÏdy s naÂvodem k pouzÏitõÂ, poprÏõÂpadeÏ s naÂvodem k odstraneÏnõÂ naÂsledkuÊ nespraÂvneÂho pouzÏitõÂ.
(4) Jinak se prÏi hodnocenõÂ bezpecÏnosti vyÂrobku
prÏichaÂzejõÂcõÂho do prÏõÂmeÂho styku s vodou, kteryÂ je po-

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 471 / 2005

Strana 8740

dle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu stavebnõÂm vyÂrobkem8), postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4a).
(5) Na naÂvrh vyÂrobce nebo dovozce prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ rozhoduje o
a) prÏõÂpustnosti, obsahu, poprÏõÂpadeÏ migracÏnõÂm limitu
laÂtek, ktereÂ nejsou upraveny v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu pro vyÂrobky prÏichaÂzejõÂcõÂ do prÏõÂmeÂho styku s vodou; to neplatõÂ, jde-li o vyÂrobky
uvedeneÂ v odstavci 4,
b) prÏõÂpustnosti chemickeÂho prÏõÂpravku urcÏeneÂho
k uÂpraveÏ vody na vodu pitnou nebo teplou, neupraveneÂho v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.
(6) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
vydaÂ povolenõÂ podle odstavce 5, jestlizÏe navrhovatel
prokaÂzÏe, zÏe nedojde k negativnõÂmu ovlivneÏnõÂ jakosti
pitneÂ nebo tepleÂ vody. NaÂlezÏitosti zÏaÂdostõÂ podle odstavce 5 upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(7) Osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 mohou prÏi vodaÂrenskeÂ uÂpraveÏ suroveÂ vody6a) pouzÏõÂvat jen vodaÂrenskeÂ
technologie upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a chemickeÂ prÏõÂpravky upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem nebo povoleneÂ podle odstavce 5 põÂsm. b).
(8) Na naÂvrh osoby uvedeneÂ v § 3 odst. 2 prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ rozhodne o prÏõÂpustnosti vodaÂrenskeÂ technologie neupraveneÂ v provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisu. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ k pouzÏitõÂ vodaÂrenskeÂ technologie povolenõÂ
vydaÂ, jestlizÏe navrhovatel prokaÂzÏe, zÏe vodaÂrenskaÂ technologie vede k dodrzÏenõÂ jakosti pitneÂ vody a nedojde
k jejõÂmu negativnõÂmu ovlivneÏnõÂ. NaÂlezÏitosti naÂvrhu
upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(9) Osoby vyraÂbeÏjõÂcõÂ teplou vodu (§ 3 odst. 3)
mohou prÏi uÂpraveÏ teÂto vody pouzÏõÂvat jen chemickeÂ
prÏõÂpravky upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
nebo povoleneÂ podle odstavce 5 põÂsm. b).
(10) K jõÂmaÂnõÂ, odbeÏru, dopraveÏ, uÂpraveÏ, rozvodu,
shromazÏd'ovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ dodaÂvky suroveÂ, pitneÂ a tepleÂ
vody a pro obdobneÂ uÂcÏely mohou osoby uvedeneÂ v § 3
odst. 2 a 3 a odbeÏrateleÂ6a) pouzÏõÂvat jen vyÂrobky, ktereÂ
vyhovujõÂ hygienickyÂm pozÏadavkuÊm podle odstavcuÊ 1
azÏ 3, odstavce 5 põÂsm. a) a odstavce 6.
§6
KoupalisÏteÏ a sauny
(1) KoupalisÏteÏm ve volneÂ prÏõÂrodeÏ se rozumõÂ prÏõÂrodnõÂ nebo umeÏlaÂ vodnõÂ plocha, kteraÂ je oznacÏena jako
vhodnaÂ ke koupaÂnõÂ pro verÏejnost, a souvisejõÂcõÂ provoznõÂ plochy s vybavenõÂm, nejde-li o umeÏleÂ koupalisÏteÏ.
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UmeÏlyÂm koupalisÏteÏm je krytaÂ nebo nekrytaÂ stavba
nebo zarÏõÂzenõÂ urcÏeneÂ ke koupaÂnõÂ a prÏõÂstupneÂ verÏejnosti
a souvisejõÂcõÂ provoznõÂ plochy s vybavenõÂm. PodmõÂnky
koupaÂnõÂ fyzickyÂch osob v povrchovyÂch vodaÂch uzÏõÂvanyÂch pro tyto uÂcÏely veÏtsÏõÂm pocÏtem fyzickyÂch osob
s ohledem na vyhovujõÂcõÂ jakost vody stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis8a).
(2) Osoba, kteraÂ provozuje koupalisÏteÏ ve volneÂ
prÏõÂrodeÏ, umeÏleÂ koupalisÏteÏ nebo saunu (daÂle jen ¹koupalisÏteÏª), je povinna splnit podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto
zaÂkonem. Je-li koupalisÏteÏ provozovaÂno jako bezplatnaÂ
sluzÏba, pak osobou, kteraÂ odpovõÂdaÂ za splneÏnõÂ povinnostõÂ podle tohoto zaÂkona, je osoba, kteraÂ je jako takoveÂ oznacÏila.
(3) Osoba uvedenaÂ v odstavci 2 je povinna
a) zajistit u drzÏitele osveÏdcÏenõÂ o akreditaci4a), drzÏitele osveÏdcÏenõÂ o spraÂvneÂ cÏinnosti laboratorÏe4c)
nebo u drzÏitele autorizace (§ 83c) zpuÊsobem, v cÏetnosti a rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem kontrolu jakosti vody ke koupaÂnõÂ upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a protokol
o vyÂsledku kontroly v elektronickeÂ podobeÏ; protokol v elektronickeÂ podobeÏ neprodleneÏ prÏedat
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ; naÂlezÏitosti protokolu, formu jeho elektronickeÂ podoby a datoveÂ rozhranõÂ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis,
b) zajistit splneÏnõÂ podmõÂnek upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem pro vybavenõÂ koupalisÏteÏ, jeho
cÏisÏteÏnõÂ a uÂklid,
c) vypracovat provoznõÂ rÏaÂd, ve ktereÂm stanovõÂ podmõÂnky provozu vcÏetneÏ zpuÊsobu uÂpravy vody
umeÏleÂho koupalisÏteÏ nebo sauny, poprÏõÂpadeÏ koupalisÏteÏ ve volneÂ prÏõÂrodeÏ, je-li v neÏm voda upravovaÂna, zaÂsady osobnõÂ hygieny zameÏstnancuÊ a ochrany zdravõÂ naÂvsÏteÏvnõÂkuÊ a zpuÊsob ocÏisty prostrÏedõÂ;
naÂvrh provoznõÂho rÏaÂdu a jeho zmeÏn prÏedlozÏõÂ ke
schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ,
d) veÂst evidenci o vyÂsledcõÂch kontrol provedenyÂch
v rozsahu podle põÂsmene a) a uklaÂdat ji po dobu
5 let.
(4) Osoba, kteraÂ provozuje umeÏleÂ koupalisÏteÏ
nebo saunu, je daÂle povinna
a) zajistit, aby voda v bazeÂnu umeÏleÂho koupalisÏteÏ
nebo sauny vyhovovala hygienickyÂm limituÊm
ukazateluÊ jakosti upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem a voda ve sprchaÂch umeÏleÂho koupalisÏteÏ
nebo sauny splnÏovala pozÏadavky podle § 3
odst. 3,
b) vodu v bazeÂnu umeÏleÂho koupalisÏteÏ a sauny zpuÊ-

8

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 163/2002 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na vybraneÂ stavebnõÂ vyÂrobky.

8a

) ZaÂkon cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (vodnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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sobem a v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem dezinfikovat, upravovat a obmeÏnÏovat a dodrzÏovat hygienickeÂ pozÏadavky na intenzitu jejõÂ recirkulace upraveneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise,
c) zajistit, aby voda ve zdroji pro bazeÂn umeÏleÂho
koupalisÏteÏ a sauny meÏla jakost stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
d) splnit hygienickeÂ pozÏadavky upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pro jejich konstrukcÏnõÂ
a prostoroveÂ rÏesÏenõÂ,
e) zajistit mikroklimatickeÂ podmõÂnky upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(5) ZjistõÂ-li osoba uvedenaÂ v odstavci 2 vyÂskyt
dalsÏõÂch laÂtek nebo soucÏaÂstõÂ vody v koupalisÏti nebo ve
vodeÏ ve zdroji pro bazeÂn umeÏleÂho koupalisÏteÏ nebo
sauny neupravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
neprodleneÏ oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ osoby nebo
z vlastnõÂho podneÏtu stanovõÂ rozhodnutõÂm hygienickyÂ
limit pro vyÂskyt takovyÂch laÂtek nebo soucÏaÂstõÂ, jsou-li
ve vodeÏ obsazÏeny v koncentraci nebo mnozÏstvõÂ, ktereÂ
neohrozÏuje verÏejneÂ zdravõÂ. Osoba uvedenaÂ v odstavci 2
je povinna kontrolovat dodrzÏenõÂ hygienickeÂho limitu
zpuÊsobem a v cÏetnosti upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem pro vyÂskyt ostatnõÂch ukazateluÊ vody, nestanovõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ rozhodnutõÂm podle veÏty druheÂ jinak. NaÂlezÏitosti oznaÂmenõÂ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(6) Osoba provozujõÂcõÂ koupalisÏteÏ ve volneÂ prÏõÂrodeÏ
je povinna v prÏõÂpadeÏ, zÏe jakost vody ke koupaÂnõÂ nevyhovuje stanovenyÂm hygienickyÂm limituÊm, zrÏetelneÏ
oznacÏit koupalisÏteÏ informacõÂ o teÂto skutecÏnosti. Osoba
provozujõÂcõÂ umeÏleÂ koupalisÏteÏ nebo saunu je povinna
v prÏõÂpadeÏ, zÏe voda v umeÏleÂm koupalisÏti nebo sauneÏ
nevyhovuje stanovenyÂm hygienickyÂm limituÊm, provoz
umeÏleÂho koupalisÏteÏ nebo sauny do doby odstraneÏnõÂ
zaÂvady zastavit.
(7) Povinnosti uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a) a d)
a v odstavci 5 maÂ i osoba, kteraÂ provozuje ve stavbaÂch
a zarÏõÂzenõÂch na pozemcõÂch sousedõÂcõÂch s povrchovyÂmi
vodami vyuzÏõÂvanyÂmi ke koupaÂnõÂ fyzickyÂch osob zÏivnost provozovaÂnõÂ teÏlovyÂchovnyÂch a sportovnõÂch zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂch regeneraci a rekondici, poskytovaÂnõÂ teÏlovyÂchovnyÂch a sportovnõÂch sluzÏeb, hostinskou zÏivnost, v jejõÂmzÏ raÂmci jsou poskytovaÂny
ubytovacõÂ sluzÏby, nebo ubytovacõÂ sluzÏby v ubytovacõÂch
zarÏõÂzenõÂch, s vyÂjimkou osob poskytujõÂcõÂch ubytovaÂnõÂ
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v bytovyÂch domech, v rodinnyÂch domech a ve stavbaÂch pro individuaÂlnõÂ rekreaci8b), a v reklameÏ nebo jineÂ
nabõÂdce svyÂch sluzÏeb spotrÏebiteli uvaÂdõÂ tuto mozÏnost
koupaÂnõÂ v povrchovyÂch vodaÂch vyuzÏõÂvanyÂch ke koupaÂnõÂ.
(8) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ ve spolupraÂci
s Ministerstvem zdravotnictvõÂ prÏedlozÏõÂ Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ v pravidelnyÂch intervalech zpraÂvu
o koupalisÏtõÂch ve volneÂ prÏõÂrodeÏ podle odstavce 1
a o povrchovyÂch vodaÂch vyuzÏõÂvanyÂch ke koupaÂnõÂ osob
pro vyhovujõÂcõÂ jakost vody podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu8a) a jejich nejvyÂznamneÏjsÏõÂch charakteristikaÂch.
DõÂ l 2
PodmõÂnky pro vyÂchovu, vzdeÏlaÂvaÂnõÂ a zotavenõÂ deÏtõÂ
a mladistvyÂch, podmõÂnky vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ stavby
a hygienickeÂ pozÏadavky na venkovnõÂ hracõÂ plochy
pro hry deÏtõÂ
§7
HygienickeÂ pozÏadavky na prostory a provoz sÏkol,
prÏedsÏkolnõÂch a sÏkolskyÂch zarÏõÂzenõÂ, zarÏõÂzenõÂ sociaÂlneÏ
vyÂchovneÂ cÏinnosti a zarÏõÂzenõÂ pro deÏti
vyzÏadujõÂcõÂ okamzÏitou pomoc
(1) SÏkoly a sÏkolskaÂ zarÏõÂzenõÂ9) zapsanaÂ do sÏkolskeÂho rejstrÏõÂku10), s vyÂjimkou zarÏõÂzenõÂ pro dalsÏõÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ pedagogickyÂch pracovnõÂkuÊ, sÏkolskyÂch poradenskyÂch zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ sÏkolnõÂho stravovaÂnõÂ, a daÂle
zarÏõÂzenõÂ sociaÂlneÏ vyÂchovneÂ cÏinnosti a zarÏõÂzenõÂ pro deÏti
vyzÏadujõÂcõÂ okamzÏitou pomoc10a) (daÂle jen ¹zarÏõÂzenõÂ
pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂª) jsou povinny zajistit, aby
byly splneÏny hygienickeÂ pozÏadavky upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem na prostoroveÂ podmõÂnky, vybavenõÂ, provoz, osveÏtlenõÂ, vytaÂpeÏnõÂ, mikroklimatickeÂ
podmõÂnky, zaÂsobovaÂnõÂ vodou, uÂklid a naklaÂdaÂnõÂ s praÂdlem. Povinnost uvedenou ve veÏteÏ prvnõÂ maÂ i osoba
provozujõÂcõÂ zÏivnost peÂcÏe o dõÂteÏ do 3 let veÏku v dennõÂm
rezÏimu a osoba provozujõÂcõÂ zÏivnost vyÂchova a mimosÏkolnõÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, je-li zÏivnost provozovaÂna v provozovneÏ20).
(2) RezÏim dne zohlednÏujõÂcõÂ veÏkoveÂ a fyzickeÂ
zvlaÂsÏtnosti deÏtõÂ a mladistvyÂch, podmõÂnky jejich pohyboveÂ vyÂchovy a otuzÏovaÂnõÂ, podmõÂnky odborneÂho vyÂcviku a ucÏebnõÂ praxe, rezÏim stravovaÂnõÂ vcÏetneÏ pitneÂho
rezÏimu upravõÂ zarÏõÂzenõÂ pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ v provoznõÂm rÏaÂdu.
(3) K prÏedchaÂzenõÂ vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ je zarÏõÂzenõÂ pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ povinno
zajistit oddeÏlenõÂ dõÂteÏte nebo mladistveÂho, kterÏõÂ vyka-

8b

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 469/2000 Sb., kteryÂm se stanovõÂ obsahoveÂ naÂplneÏ jednotlivyÂch zÏivnostõÂ.

9

) § 7 zaÂkona cÏ. 561/2004 Sb., o prÏedsÏkolnõÂm, zaÂkladnõÂm, strÏednõÂm, vysÏsÏõÂm odborneÂm a jineÂm vzdeÏlaÂvaÂnõÂ (sÏkolskyÂ zaÂkon).

10

) § 7 odst. 6 a § 141 zaÂkona cÏ. 561/2004 Sb.

10a

) ZaÂkon cÏ. 359/1999 Sb., o sociaÂlneÏ-praÂvnõÂ ochraneÏ deÏtõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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zujõÂ znaÂmky akutnõÂho onemocneÏnõÂ, od ostatnõÂch deÏtõÂ
a mladistvyÂch a zajistit pro neÏ dohled zletileÂ fyzickeÂ
osoby.
§8
ZotavovacõÂ akce
(1) ZotavovacõÂ akcõÂ je organizovanyÂ pobyt 30
a võÂce deÏtõÂ ve veÏku do 15 let na dobu delsÏõÂ nezÏ 5 dnuÊ,
jehozÏ uÂcÏelem je posõÂlit zdravõÂ deÏtõÂ, zvyÂsÏit jejich teÏlesnou zdatnost, poprÏõÂpadeÏ i zõÂskat specifickeÂ znalosti
nebo dovednosti.
(2) Osoba, kteraÂ prÏijala deÏti na zotavovacõÂ akci
(daÂle jen ¹porÏaÂdajõÂcõÂ osobaª), je povinna zajistit jejõÂ
umõÂsteÏnõÂ, zaÂsobovaÂnõÂ vodou a odstranÏovaÂnõÂ odpadkuÊ
a splasÏkovyÂch vod v souladu s hygienickyÂmi pozÏadavky upravenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
PorÏaÂdajõÂcõÂ osoba je daÂle povinna dodrzÏet hygienickeÂ
pozÏadavky na prostoroveÂ a funkcÏnõÂ cÏleneÏnõÂ staveb a zarÏõÂzenõÂ, jejich vybavenõÂ a osveÏtlenõÂ, ubytovaÂnõÂ, uÂklid,
stravovaÂnõÂ a rezÏim dne, ktereÂ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis. ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ, ktereÂ potraviny nesmõÂ porÏaÂdajõÂcõÂ osoba na zotavovacõÂ akci podaÂvat
ani pouzÏõÂvat k prÏõÂpraveÏ pokrmuÊ, ledazÏe budou splneÏny
podmõÂnky upraveneÂ tõÂmto provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(3) PorÏaÂdajõÂcõÂ osoba je povinna jeden meÏsõÂc prÏed
zahaÂjenõÂm zotavovacõÂ akce ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
a) termõÂn a mõÂsto jejõÂho konaÂnõÂ,
b) pocÏet deÏtõÂ zuÂcÏastneÏnyÂch na zotavovacõÂ akci,
c) zpuÊsob jejõÂho zabezpecÏenõÂ pitnou vodou a
d) zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ stravovaÂnõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ zotavovacõÂ
akce.
(4) Jako soucÏaÂst ohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 3 prÏedlozÏõÂ porÏaÂdajõÂcõÂ osoba v prÏõÂpadeÏ, zÏe pitnaÂ voda nenõÂ zabezpecÏena osobami uvedenyÂmi v § 3 odst. 2, protokol
o kraÂceneÂm rozboru jakosti pitneÂ vody. Rozsah kraÂceneÂho rozboru jakosti pitneÂ vody stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis. Protokol nesmõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce.
§9
PodmõÂnky uÂcÏasti deÏtõÂ ve sÏkole v prÏõÂrodeÏ
a na zotavovacõÂ akci
(1) MaterÏskaÂ sÏkola a zaÂkladnõÂ sÏkola muÊzÏe na sÏkolu
v prÏõÂrodeÏ vyslat jen dõÂteÏ, ktereÂ
a) je zdravotneÏ zpuÊsobileÂ k uÂcÏasti na nõÂ a podrobilo
se stanovenyÂm pravidelnyÂm ocÏkovaÂnõÂm nebo maÂ
doklad, zÏe je proti naÂkaze imunnõÂ nebo zÏe se ne-

11
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muÊzÏe ocÏkovaÂnõÂ podrobit pro trvalou kontraindikaci,
b) nejevõÂ znaÂmky akutnõÂho onemocneÏnõÂ (naprÏõÂklad
horecÏky nebo pruÊjmu) a
c) ve 14 kalendaÂrÏnõÂch dnech prÏed odjezdem do sÏkoly
v prÏõÂrodeÏ neprÏisÏlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekcÏnõÂm onemocneÏnõÂm nebo podezrÏelou z naÂkazy, ani mu nenõÂ narÏõÂzeno karanteÂnnõÂ
opatrÏenõÂ.
(2) PorÏaÂdajõÂcõÂ osoba muÊzÏe na zotavovacõÂ akci prÏijmout jen dõÂteÏ, ktereÂ splnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ v odstavci 1.
(3) ZdravotnõÂ zpuÊsobilost dõÂteÏte pro uÂcÏast na
sÏkole v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akci posuzuje a posudek vydaÂvaÂ praktickyÂ leÂkarÏ pro deÏti a dorost, kteryÂ dõÂteÏ
registruje11). PraktickyÂ leÂkarÏ pro deÏti a dorost, kteryÂ
dõÂteÏ registruje, v posudku daÂle uvede, zda se dõÂteÏ podrobilo stanovenyÂm pravidelnyÂm ocÏkovaÂnõÂm nebo maÂ
doklad, zÏe je proti naÂkaze imunnõÂ nebo zÏe se nemuÊzÏe
ocÏkovaÂnõÂ podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor
posudku upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Posudek
o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti dõÂteÏte maÂ platnost po dobu
jednoho roku od data vystavenõÂ, pokud beÏhem teÂto
doby nedosÏlo ke zmeÏneÏ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti dõÂteÏte.
SkutecÏnosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b) a c) potvrzuje v põÂsemneÂm prohlaÂsÏenõÂ zaÂkonnyÂ zaÂstupce dõÂteÏte12); toto potvrzenõÂ nesmõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ jeden den.
Posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti dõÂteÏte a põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ prÏedaÂ zaÂkonnyÂ zaÂstupce porÏaÂdajõÂcõÂ osobeÏ, vysõÂlajõÂcõÂ zaÂkladnõÂ sÏkole nebo materÏskeÂ sÏkole pro uÂcÏely
podle § 11 odst. 1 põÂsm. b) a f).
(4) MaterÏskaÂ a zaÂkladnõÂ sÏkola, ktereÂ vysõÂlajõÂ deÏti
na sÏkolu v prÏõÂrodeÏ, jsou povinny ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ jeden meÏsõÂc prÏed jejõÂm zahaÂjenõÂm uÂdaje v rozsahu podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad podle § 8 odst. 4 .
(5) PorÏaÂdajõÂcõÂ osoba muÊzÏe na zotavovacõÂ akci prÏijmout jen dõÂteÏ, ktereÂ splnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ v odstavci 1.
§ 10
PodmõÂnky uÂcÏasti fyzickyÂch osob cÏinnyÂch prÏi sÏkole
v prÏõÂrodeÏ a zotavovacõÂ akci
(1) FyzickeÂ osoby cÏinneÂ prÏi sÏkole v prÏõÂrodeÏ nebo
zotavovacõÂ akci jako dozor nebo zdravotnõÂk musejõÂ byÂt
k teÂto cÏinnosti zdravotneÏ zpuÊsobileÂ.
(2) ZdravotnõÂ zpuÊsobilost posuzuje a posudek vydaÂvaÂ praktickyÂ leÂkarÏ, kteryÂ fyzickou osobu registruje11). Tento posudek maÂ platnost jeden rok od data

) ZaÂkon cÏ. 48/1997 Sb., o verÏejneÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
12
) ZaÂkon cÏ. 94/1963 Sb., o rodineÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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vystavenõÂ, pokud beÏhem teÂto doby nedosÏlo ke zmeÏneÏ
zdravotnõÂ zpuÊsobilosti fyzickeÂ osoby. Posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti prÏedajõÂ fyzickeÂ osoby cÏinneÂ prÏi
sÏkole v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akci, s vyÂjimkou pedagogickyÂch13) a zdravotnickyÂch pracovnõÂkuÊ14), vysõÂlajõÂcõÂ materÏskeÂ sÏkole, zaÂkladnõÂ sÏkole nebo porÏaÂdajõÂcõÂ
osobeÏ pro uÂcÏely podle § 11 odst. 1 põÂsm. b) a f).
(3) FyzickeÂ osoby cÏinneÂ prÏi stravovaÂnõÂ musõÂ splnÏovat pozÏadavky stanoveneÂ pro vyÂkon cÏinnostõÂ epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch v § 19 odst. 2 a odst. 3 veÏteÏ
prvnõÂ. PrÏi proveÏrÏovaÂnõÂ znalostõÂ nutnyÂch k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ postupuje prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ podle § 19 odst. 3.
§ 11
Povinnost zaÂkladnõÂ a materÏskeÂ sÏkoly, ktereÂ vysõÂlajõÂ
deÏti na sÏkolu v prÏõÂrodeÏ, a porÏaÂdajõÂcõÂ osoby
(1) ZaÂkladnõÂ nebo materÏskaÂ sÏkola, ktereÂ vysõÂlajõÂ
deÏti na sÏkolu v prÏõÂrodeÏ, a porÏaÂdajõÂcõÂ osoba jsou povinny zajistit
a) zaÂkladnõÂ peÂcÏi o zdravõÂ vsÏech uÂcÏastnõÂkuÊ po dobu
konaÂnõÂ zotavovacõÂ akce nebo sÏkoly v prÏõÂrodeÏ, kontrolu dodrzÏovaÂnõÂ hygienickyÂch pozÏadavkuÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem a kontrolu dodrzÏovaÂnõÂ zaÂsad osobnõÂ
hygieny fyzickyÂmi osobami uvedenyÂmi v § 10
odst. 3 zpuÊsobilou fyzickou osobou (zdravotnõÂkem); za zpuÊsobilou se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
povazÏuje fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ alesponÏ uÂplneÂ
strÏednõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oborech vsÏeobecnaÂ
sestra, deÏtskaÂ sestra nebo porodnõÂ asistentka, fyzickaÂ osoba, kteraÂ absolvovala kurs prvnõÂ pomoci
se zameÏrÏenõÂm na zdravotnickou cÏinnost prÏi sÏkole
v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akci, a student leÂkarÏstvõÂ
po ukoncÏenõÂ trÏetõÂho rocÏnõÂku; naÂplnÏ kursu prvnõÂ
pomoci upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
b) uÂcÏast pouze fyzickyÂch osob, ktereÂ splnÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v § 10; uÂcÏast zdravotnõÂka prÏi
kontrole zdravotnõÂch pruÊkazuÊ fyzickyÂch osob
uvedenyÂch v § 10 odst. 3, prÏi prÏevzetõÂ posudkuÊ
a prohlaÂsÏenõÂ podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2, prÏi
sestavovaÂnõÂ jõÂdelnõÂcÏku a rezÏimu dne; dosazÏitelnost
zdravotnõÂka 24 hodin denneÏ po celou dobu konaÂnõÂ
zotavovacõÂ akce nebo sÏkoly v prÏõÂrodeÏ; porÏõÂzenõÂ
vyÂpisu z posudkuÊ o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti (§ 9
odst. 3 a § 10 odst. 2) zdravotnõÂkem; ve vyÂpisu
zdravotnõÂk uvede zaÂveÏr posudku a ktereÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ posudek vydalo,
c) vraÂcenõÂ posudkuÊ o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti po
ukoncÏenõÂ sÏkoly v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akce

zaÂkonnyÂm zaÂstupcuÊm deÏtõÂ a fyzickyÂm osobaÂm
cÏinnyÂm prÏi sÏkole v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akci,
d) vybavenõÂ leÂkaÂrnicÏky pro sÏkolu v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akci podle druhu akce; nejmensÏõÂ obsah
leÂkaÂrnicÏky pro sÏkoly v prÏõÂrodeÏ a zotavovacõÂ akce
upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
e) peÂcÏi praktickeÂho leÂkarÏe dostupneÂho z mõÂsta konaÂnõÂ sÏkoly v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akce, s vyÂjimkou putovnõÂ zotavovacõÂ akce,
f) vedenõÂ zdravotnickeÂho denõÂku a seznamu uÂcÏastnõÂkuÊ, prohlaÂsÏenõÂ podle § 9 odst. 3 veÏty paÂteÂ, vyÂpisuÊ z posudkuÊ o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti deÏtõÂ a fyzickyÂch osob cÏinnyÂch prÏi sÏkole v prÏõÂrodeÏ nebo
zotavovacõÂ akci a naÂsledneÂ uchovaÂvaÂnõÂ teÏchto dokumentuÊ po dobu 6 meÏsõÂcuÊ od skoncÏenõÂ sÏkoly
v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akce,
g) informovanost osoby, kteraÂ maÂ dõÂteÏ v peÂcÏi, o zdravotnõÂch potõÂzÏõÂch, ktereÂ dõÂteÏ v pruÊbeÏhu sÏkoly v prÏõÂrodeÏ nebo zotavovacõÂ akce prodeÏlalo, a o prÏõÂpadneÂm kontaktu s infekcõÂ.
(2) PorÏaÂdajõÂcõÂ osoba je daÂle povinna zajistit instruktaÂzÏ vsÏech fyzickyÂch osob cÏinnyÂch na zotavovacõÂ
akci, s vyÂjimkou zdravotnõÂka, o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na tyto akce a o prÏedchaÂzenõÂ vzniku a sÏõÂrÏenõÂ
infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ a jinyÂch posÏkozenõÂ zdravõÂ
vcÏetneÏ zaÂkladuÊ prvnõÂ pomoci, pokud se takoveÂ instruktaÂzÏe dosud nezuÂcÏastnily.
§ 11a
Za zotavovacõÂ akci se povazÏuje i vyÂchovneÏ rekreacÏnõÂ taÂbor pro deÏti10a), a to i v prÏõÂpadeÏ, zÏe se ho
uÂcÏastnõÂ mladistvõÂ. Na porÏaÂdaÂnõÂ vyÂchovneÏ rekreacÏnõÂch
taÂboruÊ se vztahujõÂ podmõÂnky upraveneÂ pro porÏaÂdaÂnõÂ
zotavovacõÂch akcõÂ v § 8 azÏ 11. Povinnosti porÏaÂdajõÂcõÂ
osoby splnõÂ poveÏrÏenaÂ osoba, kteraÂ taÂbor zrÏõÂdila10a),
a nenõÂ-li takovaÂ osoba, splnõÂ tyto povinnosti ten, kdo
vyÂchovneÏ rekreacÏnõÂ taÂbor pro deÏti zrÏõÂdil.
§ 12
JineÂ podobneÂ akce pro deÏti
PrÏi organizovaneÂm pobytu deÏtõÂ v pocÏtu mensÏõÂm
nebo po dobu kratsÏõÂ, nezÏ stanovõÂ § 8 odst. 1, s vyÂjimkou
akcõÂ porÏaÂdanyÂch pro deÏti v pomeÏru rodinneÂm a obdobneÂm, musõÂ osoba, kteraÂ akci porÏaÂdaÂ, zajistit hygienicky
nezaÂvadnyÂ stav zarÏõÂzenõÂ, zaÂsobovaÂnõÂ akce pitnou
vodou v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem pro zotavovacõÂ akce a uÂcÏast pouze fyzickyÂch osob, ktereÂ splnÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v § 10
odst. 1 a 3.

13

) § 13 zaÂkona cÏ. 29/1984 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 171/1990 Sb.

14
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) § 53 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 548/1991 Sb.
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§ 13
VnitrÏnõÂ prostrÏedõÂ staveb a hygienickeÂ pozÏadavky
na venkovnõÂ hracõÂ plochy
(1) UzÏivateleÂ staveb zarÏõÂzenõÂ pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, vysokyÂch sÏkol, sÏkol v prÏõÂrodeÏ, staveb pro zotavovacõÂ akce, staveb zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ, uÂstavuÊ sociaÂlnõÂ peÂcÏe, ubytovacõÂch zarÏõÂzenõÂ, staveb pro obchod
a pro shromazÏd'ovaÂnõÂ veÏtsÏõÂho pocÏtu osob jsou povinni
zajistit, aby vnitrÏnõÂ prostrÏedõÂ pobytovyÂch mõÂstnostõÂ15)
v teÏchto stavbaÂch odpovõÂdalo hygienickyÂm limituÊm
chemickyÂch, fyzikaÂlnõÂch a biologickyÂch ukazateluÊ,
upravenyÂch provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy. TõÂm nenõÂ
dotcÏena povinnost vlastnõÂka stavby podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ udrzÏovat stavbu v dobreÂm stavebnõÂm stavu16).
(2) Provozovatel venkovnõÂ hracõÂ plochy urcÏeneÂ
pro hry deÏtõÂ je povinen zajistit, aby põÂsek uzÏõÂvanyÂ ke
hraÂm deÏtõÂ v põÂskovisÏtõÂch nebyl mikrobiaÂlneÏ, chemicky
a parazitaÂrneÏ znecÏisÏteÏn nad hygienickeÂ limity upraveneÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. PodmõÂnky provozu
takoveÂ hracõÂ plochy s põÂskovisÏteÏm, rezÏim uÂdrzÏby a zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ stanovenyÂch hygienickyÂch limituÊ upravõÂ
provozovatel v provoznõÂm rÏaÂdu.
§ 14
VyÂjimky z hygienickyÂch pozÏadavkuÊ stanovenyÂch
v § 7 odst. 1 je mozÏneÂ povolit, jen pokud tõÂm nebude
ohrozÏena ochrana verÏejneÂho zdravõÂ. O povolenõÂ vyÂjimky rozhoduje na zÏaÂdost osoby prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
DõÂ l 3
HygienickeÂ pozÏadavky na provoz
zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ a uÂstavuÊ sociaÂlnõÂ peÂcÏe
§ 15
(1) Osoba provozujõÂcõÂ nestaÂtnõÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ nebo uÂstav sociaÂlnõÂ peÂcÏe17), zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ
staÂtu anebo uÂstav sociaÂlnõÂ peÂcÏe staÂtu (daÂle jen ¹osoba
poskytujõÂcõÂ peÂcÏiª) jsou povinny cÏinit hygienickaÂ
a protiepidemickaÂ opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ vzniku a sÏõÂrÏenõÂ nemocnicÏnõÂch naÂkaz. NemocnicÏnõÂ naÂkazou je naÂkaza vnitrÏnõÂho (endogennõÂho) nebo vneÏjsÏõÂho (exogennõÂho) puÊvodu, kteraÂ vznikla v prÏõÂcÏinneÂ souvislosti s pobytem nebo vyÂkony provaÂdeÏnyÂmi ve zdravotnickeÂm
zarÏõÂzenõÂ nebo uÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe v prÏõÂslusÏneÂ inkubacÏnõÂ dobeÏ.

(2) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi je povinna stanovit
opatrÏenõÂ podle odstavce 1 v provoznõÂm rÏaÂdu. Osoby
provozujõÂcõÂ nestaÂtnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ deÏtskaÂ zarÏõÂzenõÂ a zvlaÂsÏtnõÂ
deÏtskaÂ zarÏõÂzenõÂ staÂtu3) jsou povinny v provoznõÂm rÏaÂdu
daÂle upravit rezÏim dne zohlednÏujõÂcõÂ veÏkoveÂ a fyzickeÂ
zvlaÂsÏtnosti deÏtõÂ a rezÏim stravovaÂnõÂ. NaÂvrh provoznõÂho
rÏaÂdu a zmeÏnu provoznõÂho rÏaÂdu schvaluje rozhodnutõÂm
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
§ 16
(1) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi je prÏi vyÂskytu nemocnicÏnõÂ naÂkazy nebo prÏi podezrÏenõÂ na jejõÂ vyÂskyt povinna
neprodleneÏ proveÂst protiepidemickaÂ opatrÏenõÂ k odhalenõÂ zdroje naÂkazy, zpuÊsobu jejõÂho sÏõÂrÏenõÂ, zamezenõÂ jejõÂho dalsÏõÂho sÏõÂrÏenõÂ a leÂcÏbeÏ nakazÏenyÂch a z naÂkazy podezrÏelyÂch fyzickyÂch osob.
(2) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi je daÂle povinna
a) evidovat kazÏdou nemocnicÏnõÂ naÂkazu a na vyzÏaÂdaÂnõÂ poskytovat uÂdaje o nõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
b) neprodleneÏ hlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ hromadnyÂ vyÂskyt nemocnicÏnõÂ naÂkazy, nemocnicÏnõÂ naÂkazu, kteraÂ vedla k teÏzÏkeÂmu
posÏkozenõÂ zdravõÂ nebo k uÂmrtõÂ; zpuÊsob hlaÂsÏenõÂ
upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 17
(1) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi je povinna dodrzÏet hygienickeÂ pozÏadavky pro prÏõÂjem fyzickyÂch osob do
zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo uÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe a jejich osÏetrÏovaÂnõÂ, zaÂsobovaÂnõÂ vodou, uÂklid a vyÂkon
a kontrolu dezinfekce, sterilizace a vysÏsÏõÂho stupneÏ dezinfekce upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) DezinfekcõÂ je soubor opatrÏenõÂ ke znesÏkodnÏovaÂnõÂ mikroorganismuÊ pomocõÂ fyzikaÂlnõÂch, chemickyÂch
nebo kombinovanyÂch postupuÊ, ktereÂ majõÂ prÏerusÏit cestu naÂkazy od zdroje ke vnõÂmaveÂ fyzickeÂ osobeÏ.
(3) VysÏsÏõÂm stupneÏm dezinfekce jsou postupy,
ktereÂ zarucÏujõÂ usmrcenõÂ bakteriõÂ, viruÊ, mikroskopickyÂch hub a neÏkteryÂch bakteriaÂlnõÂch spoÂr, nezarucÏujõÂ
vsÏak usmrcenõÂ ostatnõÂch mikroorganismuÊ (naprÏõÂklad
vysoce rezistentnõÂch spoÂr) a vyÂvojovyÂch stadiõÂ zdravotneÏ vyÂznamnyÂch cÏervuÊ a jejich vajõÂcÏek.
(4) SterilizacõÂ je proces, kteryÂ vede k usmrcovaÂnõÂ
vsÏech mikroorganismuÊ schopnyÂch rozmnozÏovaÂnõÂ
vcÏetneÏ spoÂr, k nezvratneÂ inaktivaci viruÊ a usmrcenõÂ
zdravotneÏ vyÂznamnyÂch cÏervuÊ a jejich vajõÂcÏek.

15

) VyhlaÂsÏka cÏ. 137/1998 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu.

16

) § 86 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon).

17

) ZaÂkon cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 45 a 46 zaÂkona cÏ. 114/1988 Sb., o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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(5) O provedeneÂ sterilizaci a jejõÂm vyÂsledku je
osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi povinna veÂst evidenci v rozsahu
upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. JinyÂ zpuÊsob sterilizace muÊzÏe osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi pouzÏõÂt jen
na zaÂkladeÏ povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. V zÏaÂdosti o povolenõÂ uvede osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi zpuÊsob sterilizace a pruÊkaz jeho uÂcÏinnosti.
§ 18
(1) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi a osoba provozujõÂcõÂ
praÂdelnu jsou povinny zdravotnickeÂ praÂdlo17a) ze
zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo uÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe
uklaÂdat podle povahy znecÏisÏteÏnõÂ, prÏevaÂzÏet, praÂt ho a zachaÂzet s nõÂm zpuÊsobem upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. Osoba provozujõÂcõÂ praÂdelnu, ve ktereÂ
se pere zdravotnickeÂ praÂdlo17a) ze zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo uÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe, je povinna tuto praÂdelnu vybavit zpuÊsobem upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi je povinna ve zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ a v uÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe pouzÏõÂvat vodu,
kteraÂ maÂ jakost vody pitneÂ, pokud druh poskytovaneÂ
peÂcÏe nevyzÏaduje nebo neumozÏnÏuje uzÏitõÂ vody jineÂ jakosti. K uzÏitõÂ vody jineÂ jakosti, nejde-li o teplou vodu
podle § 3 odst. 3, je trÏeba povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. V naÂvrhu osoba poskytujõÂcõÂ
peÂcÏi uvede mikrobiologickeÂ, biologickeÂ, fyzikaÂlnõÂ,
organoleptickeÂ a chemickeÂ ukazatele vody, jejich hodnoty a zpuÊsob zabezpecÏenõÂ dodrzÏovaÂnõÂ hodnot teÏchto
ukazateluÊ s ohledem na zpuÊsob uzÏitõÂ vody.
DõÂ l 4
HygienickeÂ pozÏadavky na vyÂkon cÏinnostõÂ
epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch a ubytovacõÂ sluzÏby
§ 19
PrÏedpoklady pro vyÂkon cÏinnostõÂ
epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch
(1) Za cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ se povazÏujõÂ provozovaÂnõÂ stravovacõÂch sluzÏeb (§ 23), vyÂroba
potravin18), uvaÂdeÏnõÂ potravin do obeÏhu18), vyÂroba kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ, provozovaÂnõÂ uÂpraven vod a vodovoduÊ6a), provozovaÂnõÂ holicÏstvõÂ, kaderÏnictvõÂ, pedikuÂry, manikuÂry, kosmetickyÂch, maseÂrskyÂch, regeneracÏnõÂch nebo rekondicÏnõÂch sluzÏeb, provozovaÂnõÂ zÏivnosti,
prÏi nõÂzÏ je porusÏovaÂna integrita kuÊzÏe a provozovaÂnõÂ zÏivnosti, ve ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ k peÂcÏi o teÏlo speciaÂlnõÂ prÏõÂstroje (naprÏõÂklad solaÂria, myostimulaÂtory).
(2) FyzickeÂ osoby prÏichaÂzejõÂcõÂ prÏi pracovnõÂch cÏin-

17a
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nostech ve stravovacõÂch sluzÏbaÂch (§ 23) prÏi vyÂrobeÏ potravin nebo prÏi uvaÂdeÏnõÂ potravin do obeÏhu18) do prÏõÂmeÂho styku s potravinami, pokrmy, zarÏõÂzenõÂm, naÂcÏinõÂm nebo plochami, ktereÂ jsou ve styku s potravinami
nebo pokrmy, fyzickeÂ osoby prÏichaÂzejõÂcõÂ prÏi pracovnõÂch cÏinnostech v uÂpravnaÂch vod a prÏi provozovaÂnõÂ
vodovoduÊ6a) do prÏõÂmeÂho styku s vodou, a fyzickeÂ osoby prÏichaÂzejõÂcõÂ prÏi pracovnõÂch cÏinnostech v ostatnõÂch
cÏinnostech podle odstavce 1 do prÏõÂmeÂho styku s kosmetickyÂmi prostrÏedky, jejich ingrediencemi (§ 28 odst. 1)
nebo teÏlem spotrÏebitele (daÂle jen ¹fyzickeÂ osoby vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂª), musõÂ
mõÂt zdravotnõÂ pruÊkaz a znalosti nutneÂ k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ. ZdravotnõÂ pruÊkaz prÏed zahaÂjenõÂm cÏinnosti podle veÏty prvnõÂ vydaÂvaÂ praktickyÂ leÂkarÏ, kteryÂ
fyzickou osobu registruje11), nebo zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ staÂtu vykonaÂvajõÂcõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi nebo
osoba provozujõÂcõÂ nestaÂtnõÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi3) (daÂle jen ¹zarÏõÂzenõÂ
vykonaÂvajõÂcõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏiª). VydaÂnõÂ zdravotnõÂho pruÊkazu nenahrazuje vstupnõÂ leÂkarÏskou preventivnõÂ prohlõÂdku.
(3) Rozsah znalostõÂ nutnyÂch k ochraneÏ verÏejneÂho
zdravõÂ podle odstavce 2 upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Tyto znalosti je u fyzickeÂ osoby vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ opraÂvneÏn prÏi vyÂkonu
staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru proveÏrÏit prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Pokud podle rozhodnutõÂ
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ fyzickaÂ osoba znalosti nemaÂ, nemuÊzÏe vykonaÂvat cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ, a to do doby uÂspeÏsÏneÂho slozÏenõÂ
zkousÏky prÏed komisõÂ zrÏõÂzenou prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ je povinen umozÏnit fyzickeÂ osobeÏ vykonaÂnõÂ zkousÏky nejdeÂle do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode
dne, kdy mu byla zÏaÂdost fyzickeÂ osoby o prÏezkousÏenõÂ
dorucÏena. SlozÏenõÂ komise a podmõÂnky provedenõÂ
zkousÏky upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 20
Povinnosti fyzickeÂ osoby
vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ
FyzickaÂ osoba vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ je povinna
a) podrobit se v prÏõÂpadech upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem nebo rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ leÂkarÏskyÂm
prohlõÂdkaÂm a vysÏetrÏenõÂm, kteraÂ provede praktickyÂ
leÂkarÏ, kteryÂ fyzickou osobu registruje11),
b) informovat osÏetrÏujõÂcõÂho leÂkarÏe11) o druhu a povaze
sveÂ pracovnõÂ cÏinnosti,

) VyhlaÂsÏka cÏ. 440/2000 Sb., kterou se upravujõÂ podmõÂnky prÏedchaÂzenõÂ vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ a hygienickeÂ
pozÏadavky na provoz zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ a uÂstavuÊ sociaÂlnõÂ peÂcÏe.
18
) ZaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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c) mõÂt u sebe zdravotnõÂ pruÊkaz a na vyzvaÂnõÂ ho prÏedlozÏit orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
d) uplatnÏovat prÏi pracovnõÂ cÏinnosti znalosti nutneÂ
k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a dodrzÏovat zaÂsady
osobnõÂ a provoznõÂ hygieny v rozsahu upraveneÂm
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise.
§ 21
PodmõÂnky provozovaÂnõÂ cÏinnostõÂ
epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch
(1) Osoba provozujõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky
zaÂvazÏneÂ je povinna
a) dodrzÏovat zaÂsady provoznõÂ hygieny upraveneÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem19a), jakozÏ i zaÂsady
osobnõÂ hygieny upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem19a), pokud se sama uÂcÏastnõÂ vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 19 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ,
b) kontrolovat uplatnÏovaÂnõÂ znalostõÂ a zaÂsad osobnõÂ
a provoznõÂ hygieny podle § 20 põÂsm. d) zameÏstnanci a spolupracujõÂcõÂmi rodinnyÂmi prÏõÂslusÏnõÂky a
c) zajistit, aby vyÂkonem cÏinnostõÂ epidemiologicky
zaÂvazÏnyÂch nedosÏlo k ohrozÏenõÂ nebo posÏkozenõÂ
zdravõÂ fyzickyÂch osob infekcÏnõÂm nebo jinyÂm onemocneÏnõÂm.
(2) K vyÂkonu cÏinnostõÂ epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch je osoba, kteraÂ je provozuje, povinna pouzÏõÂvat
jen vodu pitnou, pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak nebo druh cÏinnosti nevyzÏaduje nebo neumozÏnÏuje uzÏitõÂ vody jineÂ jakosti. K uzÏitõÂ vody jineÂ jakosti, nejde-li o teplou vodu podle § 3 odst. 3, je trÏeba
povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
Osoba provozujõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ
v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ povolenõÂ k uzÏitõÂ
takoveÂ vody uvede mikrobiologickeÂ, biologickeÂ, fyzikaÂlnõÂ, organoleptickeÂ a chemickeÂ ukazatele vody, jejich
hodnoty a zpuÊsob zabezpecÏenõÂ dodrzÏovaÂnõÂ hodnot
teÏchto ukazateluÊ s ohledem na zpuÊsob uzÏitõÂ vody. KosmetickeÂ prostrÏedky pouzÏõÂvaneÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm
upravenyÂm v § 26.
(3) Osoba provozujõÂcõÂ holicÏstvõÂ, kaderÏnictvõÂ, manikuÂru, pedikuÂru, kosmetickeÂ, maseÂrskeÂ, regeneracÏnõÂ
a rekondicÏnõÂ sluzÏby a sluzÏby, prÏi nichzÏ se pouzÏõÂvajõÂ
speciaÂlnõÂ prÏõÂstroje k peÂcÏi o teÏlo, je povinna zabezpecÏit
leÂkaÂrnicÏku prvnõÂ pomoci vybavenou podle charakteru
poskytovaneÂ sluzÏby a vypracovat provoznõÂ rÏaÂd. V provoznõÂm rÏaÂdu uvede podmõÂnky cÏinnosti, pouzÏitõÂ strojuÊ,
prÏõÂstrojuÊ a dalsÏõÂch zarÏõÂzenõÂ, zaÂsady prevence vzniku
infekcÏnõÂch a jinyÂch onemocneÏnõÂ, ke kteryÂm by mohlo

19a

dojõÂt nespraÂvneÏ poskytnutou sluzÏbou, vcÏetneÏ podmõÂnek dezinfekce a sterilizace, zaÂsady osobnõÂ hygieny zameÏstnancuÊ a ochrany zdravõÂ spotrÏebitele, zpuÊsob zachaÂzenõÂ s praÂdlem a ocÏisty prostrÏedõÂ provozovny.
(4) ProvoznõÂ rÏaÂd podle odstavce 3 a jeho zmeÏny
prÏedlozÏõÂ osoba uvedenaÂ v odstavci 3 prÏed jejich prÏijetõÂm ke schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. SchvaÂlenyÂ provoznõÂ rÏaÂd vyveÏsõÂ prÏi zahaÂjenõÂ cÏinnosti v provozovneÏ. ProvoznõÂ rÏaÂd je osoba uvedenaÂ v odstavci 3 povinna zmeÏnit vzÏdy prÏi zmeÏneÏ podmõÂnek pro vyÂkon cÏinnostõÂ epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch.
§ 21a
UbytovacõÂ sluzÏby
Osoba poskytujõÂcõÂ ubytovaÂnõÂ v ubytovacõÂch zarÏõÂzenõÂch v raÂmci jõÂ provozovaneÂ hostinskeÂ zÏivnosti
a osoba provozujõÂcõÂ zÏivnost ubytovacõÂ sluzÏby8b), s vyÂjimkou osob poskytujõÂcõÂch ubytovaÂnõÂ v bytovyÂch domech, v rodinnyÂch domech a ve stavbaÂch pro individuaÂlnõÂ rekreaci, jsou povinny vypracovat provoznõÂ rÏaÂd.
V provoznõÂm rÏaÂdu uvedou podmõÂnky cÏinnosti, zaÂsady
prevence vzniku infekcÏnõÂch a jinyÂch onemocneÏnõÂ, zpuÊsob zachaÂzenõÂ s praÂdlem a zpuÊsob ocÏisty prostrÏedõÂ
ubytovacõÂho zarÏõÂzenõÂ. ProvoznõÂ rÏaÂd a jeho zmeÏny prÏedlozÏõÂ prÏed jejich prÏijetõÂm ke schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. ProvoznõÂ rÏaÂd je
osoba povinna zmeÏnit vzÏdy prÏi zmeÏneÏ podmõÂnek pro
poskytovaÂnõÂ sluzÏby.
§ 22
ZaÂkaz vyÂkonuÊ
Osoba provozujõÂcõÂ kosmetickeÂ, maseÂrskeÂ a regeneracÏnõÂ sluzÏby, kaderÏnictvõÂ, holicÏstvõÂ, pedikuÂru, manikuÂru a sluzÏbu, prÏi ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ speciaÂlnõÂ prÏõÂstroje
k peÂcÏi o teÏlo, nesmõÂ provaÂdeÏt vyÂkony na nemocneÂ kuÊzÏi,
manipulace s jizvami a materÏskyÂmi znameÂnky, vyÂkony
na sliznicõÂch, ocÏnõÂ spojivce a rohovce.
DalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stravovacõÂch sluzÏeb
§ 23
(1) StravovacõÂ sluzÏbou je vyÂroba, prÏõÂprava nebo
rozvoz pokrmuÊ za uÂcÏelem jejich podaÂvaÂnõÂ v raÂmci provozovaneÂ hostinskeÂ zÏivnosti20), ve sÏkolnõÂ jõÂdelneÏ21),
menze, prÏi stravovaÂnõÂ osob vykonaÂvajõÂcõÂch vojenskou
cÏinnou sluzÏbu, fyzickyÂch osob ve vazbeÏ a vyÂkonu trestu, v raÂmci zdravotnõÂch a sociaÂlnõÂch sluzÏeb vcÏetneÏ laÂzenÏskeÂ peÂcÏe, prÏi stravovaÂnõÂ zameÏstnancuÊ, podaÂvaÂnõÂ ob-

) VyhlaÂsÏka cÏ. 107/2001 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na stravovacõÂ sluzÏby a o zaÂsadaÂch osobnõÂ a provoznõÂ hygieny prÏi
cÏinnostech epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch.
20
) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
21

) ZaÂkon cÏ. 76/1978 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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cÏerstvenõÂ a prÏi podaÂvaÂnõÂ pokrmuÊ jako soucÏaÂsti ubytovacõÂch sluzÏeb a sluzÏeb cestovnõÂho ruchu.
(2) Pokrmem je potravina vcÏetneÏ naÂpoje, kuchynÏsky upravenaÂ studenou nebo teplou cestou nebo osÏetrÏenaÂ tak, aby mohla byÂt prÏõÂmo nebo po ohrÏevu podaÂna
ke konzumaci v raÂmci stravovacõÂ sluzÏby.

d)

(3) StravovacõÂ sluzÏbu muÊzÏe osoba, kteraÂ ji provozuje, poskytovat pouze v provozovneÏ, kteraÂ vyhovuje
hygienickyÂm pozÏadavkuÊm na umõÂsteÏnõÂ, stavebnõÂ konstrukci, prostoroveÂ a dispozicÏnõÂ usporÏaÂdaÂnõÂ, zaÂsobovaÂnõÂ vodou, vytaÂpeÏnõÂ, osveÏtlenõÂ, odstranÏovaÂnõÂ odpadnõÂch vod, veÏtraÂnõÂ a vybavenõÂ upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem.

e)

(4) Osoba, kteraÂ hodlaÂ provozovat stravovacõÂ
sluzÏbu je povinna nejpozdeÏji v den jejõÂho zahaÂjenõÂ põÂsemneÏ oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ den zahaÂjenõÂ cÏinnosti, jejõÂ prÏedmeÏt a rozsah
a umõÂsteÏnõÂ provozoven, jakozÏ i den ukoncÏenõÂ provozu
stravovacõÂ sluzÏby. PraÂvnickaÂ osoba v oznaÂmenõÂ daÂle
uvede obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a praÂvnõÂ formu; fyzickaÂ
osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ obchodnõÂ firmu a bydlisÏteÏ. Tato povinnost se nevztahuje na osobu, kteraÂ hodlaÂ provozovat
stravovacõÂ sluzÏbu v jinyÂch zarÏõÂzenõÂch stravovacõÂch sluzÏeb, s vyÂjimkou staÂlyÂch a sezonnõÂch staÂnkuÊ19a).
§ 24
(1) Osoba provozujõÂcõÂ stravovacõÂ sluzÏbu je daÂle
povinna
a) k vyÂrobeÏ a prÏõÂpraveÏ pokrmuÊ pouzÏõÂvat jen laÂtky,
suroviny, polotovary a potraviny, ktereÂ vyhovujõÂ
pozÏadavkuÊm stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy23) nebo na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vydanyÂm rozhodnutõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ; laÂtky, suroviny, polotovary a potraviny
skladovat za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy23),
b) pouzÏõÂvat jen technologickeÂ a pracovnõÂ postupy,
ktereÂ zajistõÂ zdravotnõÂ nezaÂvadnost podaÂvanyÂch
pokrmuÊ,
c) urcÏit ve vyÂrobeÏ, prÏõÂpraveÏ, skladovaÂnõÂ, prÏepraveÏ
a uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu technologickeÂ uÂseky (kritickeÂ
body), ve kteryÂch je nejveÏtsÏõÂ riziko porusÏenõÂ zdravotnõÂ nezaÂvadnosti pokrmuÊ, provaÂdeÏt jejich kon-

f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

Strana 8747

trolu a veÂst evidenci o kritickyÂch bodech, termõÂnech a zaÂveÏrech jejich kontrol; prÏi stanovenõÂ kritickyÂch boduÊ a jejich evidenci postupovat zpuÊsobem upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
dodrzÏovat podmõÂnky upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pro vyÂrobu, prÏõÂpravu, rozvoz, prÏepravu, znacÏenõÂ, skladovaÂnõÂ a uvaÂdeÏnõÂ pokrmuÊ do
obeÏhu, vcÏetneÏ zmrazenyÂch a zchlazenyÂch pokrmuÊ,
zajistit, aby podaÂvaneÂ pokrmy vyhovovaly mikrobiologickyÂm a chemickyÂm pozÏadavkuÊm upravenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, meÏly odpovõÂdajõÂcõÂ smysloveÂ vlastnosti a splnÏovaly vyÂzÏivoveÂ
pozÏadavky podle skupiny spotrÏebiteluÊ, pro ktereÂ
jsou urcÏeny,
provaÂdeÏt opatrÏenõÂ proti vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch
onemocneÏnõÂ a otrav z podaÂvanyÂch pokrmuÊ,
dodrzÏovat prÏi odbeÏru a uchovaÂvaÂnõÂ vzorkuÊ pokrmuÊ postup upravenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
v rozsahu a za podmõÂnek upravenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem pro potraviny25) vypocÏõÂtat
a oznacÏit vyÂzÏivovou hodnotu podaÂvanyÂch pokrmuÊ, u kteryÂch uvaÂdõÂ na jõÂdelnõÂm lõÂstku vyÂzÏivoveÂ
tvrzenõÂ26),
prÏi vyÂrobeÏ, prÏõÂpraveÏ, balenõÂ, rozvozu, prÏepraveÏ,
skladovaÂnõÂ a uvaÂdeÏnõÂ pokrmuÊ do obeÏhu pouzÏõÂvat
pouze bezpecÏneÂ26a) materiaÂly a prÏedmeÏty (§ 25),
zajistit, aby fyzickeÂ osoby cÏinneÂ prÏi vyÂrobeÏ, prÏõÂpraveÏ, balenõÂ, rozvozu, prÏepraveÏ a skladovaÂnõÂ pokrmuÊ a prÏi jejich uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu pouzÏõÂvaly po
celou dobu vyÂkonu praÂce cÏisteÂ osobnõÂ ochranneÂ
pracovnõÂ prostrÏedky,
zajistit dodrzÏovaÂnõÂ zaÂkazu kourÏenõÂ v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem27),
zajistit pro zameÏstnance vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ pravidelneÂ prosÏkolovaÂnõÂ
k zõÂskaÂnõÂ a udrzÏenõÂ znalostõÂ nutnyÂch k ochraneÏ
verÏejneÂho zdravõÂ; o provedenyÂch sÏkolenõÂch veÂst
zaÂznam.

(2) Pokrmy s vyÂjimkou cukraÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ nesmõÂ osoba provozujõÂcõÂ stravovacõÂ sluzÏby chemicky
konzervovat a prÏibarvovat. CukraÂrÏskeÂ vyÂrobky lze

23

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 166/1999 Sb., o veterinaÂrnõÂ peÂcÏi a o zmeÏneÏ
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (veterinaÂrnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
25
) VyhlaÂsÏka cÏ. 293/1997 Sb., o zpuÊsobu vyÂpocÏtu a uvaÂdeÏnõÂ vyÂzÏivoveÂ (nutricÏnõÂ) hodnoty potravin a znacÏenõÂ uÂdaje o mozÏneÂm
neprÏõÂzniveÂm ovlivneÏnõÂ zdravõÂ.
26
) § 3 vyhlaÂsÏky cÏ. 293/1997 Sb.
26a

) ZaÂkon cÏ. 102/2001 Sb., o obecneÂ bezpecÏnosti vyÂrobkuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o obecneÂ bezpecÏnosti vyÂrobkuÊ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 146/2002 Sb.
27
) § 4 odst. 1 põÂsm. f) bod 6 zaÂkona cÏ. 37/1989 Sb., o ochraneÏ prÏed alkoholismem a jinyÂmi toxikomaniemi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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pouze prÏibarvovat, a to za podmõÂnek upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem19a).
(3) Ve sÏkolnõÂ jõÂdelneÏ, v menze, prÏi stravovaÂnõÂ osob
vykonaÂvajõÂcõÂch vojenskou cÏinnou sluzÏbu, fyzickyÂch
osob ve vazbeÏ a vyÂkonu trestu, v raÂmci zdravotnõÂch
a sociaÂlnõÂch sluzÏeb vcÏetneÏ laÂzenÏskeÂ peÂcÏe a prÏi stravovaÂnõÂ zameÏstnancuÊ osoba provozujõÂcõÂ stravovacõÂ sluzÏby
nesmõÂ podaÂvat pokrmy z tepelneÏ neopracovanyÂch vajec
a syroveÂho masa vcÏetneÏ ryb. V ostatnõÂch stravovacõÂch
sluzÏbaÂch lze tyto pokrmy prÏipravovat a podaÂvat pouze
na zaÂkladeÏ jednotliveÂ objednaÂvky spotrÏebitele.
(4) Osoba provozujõÂcõÂ stravovacõÂ sluzÏby, kteraÂ
pouzÏõÂvaÂ k vyÂrobeÏ nebo prÏõÂpraveÏ pokrmuÊ volneÏ rostoucõÂ nebo peÏstovaneÂ jedleÂ houby z vlastnõÂho sbeÏru
nebo peÏstovaÂnõÂ, musõÂ mõÂt osveÏdcÏenõÂ prokazujõÂcõÂ znalost
hub podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ27a) nebo za
podmõÂnek teÏchto zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ustanoveneÂho odpoveÏdneÂho zaÂstupce, kteryÂ maÂ osveÏdcÏenõÂ
prokazujõÂcõÂ znalost hub.
DõÂ l 5
HygienickeÂ pozÏadavky na prÏedmeÏty beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
§ 25
VymezenõÂ prÏedmeÏtuÊ beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
(1) PrÏedmeÏty beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumeÏjõÂ
a) materiaÂly a prÏedmeÏty urcÏeneÂ pro styk s potravinami upraveneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ27b),
b) hracÏky28),
c) kosmetickeÂ prostrÏedky a
d) vyÂrobky pro deÏti ve veÏku do 3 let, s vyÂjimkou
vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v põÂsmenech a) azÏ c) a potravin.
(2) KosmetickyÂm prostrÏedkem je laÂtka nebo prostrÏedek urcÏenyÂ pro styk se zevnõÂmi cÏaÂstmi lidskeÂho teÏla
(pokozÏka, vlasovyÂ systeÂm, nehty, rty a zevnõÂ pohlavnõÂ
orgaÂny), zuby a sliznicõÂ dutiny uÂstnõÂ s cõÂlem vyÂlucÏneÏ
nebo prÏevaÂzÏneÏ je cÏistit, parfeÂmovat, meÏnit jejich
vzhled, chraÂnit je, udrzÏovat je v dobreÂm stavu nebo
korigovat lidskeÂ pachy, nejde-li o leÂcÏivo29).
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§ 26
Povinnosti vyÂrobce, dovozce, prodaÂvajõÂcõÂho
a distributora prÏedmeÏtuÊ beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
(1) VyÂrobce nebo dovozce prÏedmeÏtuÊ beÏzÏneÂho
uzÏõÂvaÂnõÂ uvedenyÂch v § 25 odst. 1 põÂsm. a), c) a d) je
povinen, pokud prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ nestanovõÂ jinak, zajistit, aby jõÂm vyraÂbeÏneÂ
nebo dovaÂzÏeneÂ prÏedmeÏty beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ byly prÏi
uvedenõÂ na trh bezpecÏneÂ26a), zejmeÂna aby
a) za obvyklyÂch nebo beÏzÏneÏ prÏedvõÂdatelnyÂch podmõÂnek nezpuÊsobily posÏkozenõÂ zdravõÂ fyzickyÂch osob
nebo neprÏõÂzniveÂ ovlivneÏnõÂ potraviny nebo pokrmu,
b) vyhovovaly provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem stanovenyÂm hygienickyÂm pozÏadavkuÊm na jejich slozÏenõÂ, vlastnosti a mikrobiologickou cÏistotu; dodrzÏenõÂ hygienickyÂch pozÏadavkuÊ na slozÏenõÂ a vlastnosti vyÂrobkuÊ a materiaÂluÊ uvedenyÂch v § 25
põÂsm. a) a d) je vyÂrobce nebo dovozce povinen
zkousÏet a hodnotit za podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a o provedenõÂ a vyÂsledcõÂch stanovenyÂch zkousÏek a hodnocenõÂ veÂst
dokumentaci,
c) byly baleny, pokud to jejich charakter vyzÏaduje,
do bezpecÏnyÂch26a) obaluÊ,
d) byly s ohledem na svou povahu a zpuÊsob pouzÏitõÂ,
znacÏeny a vybaveny põÂsemnyÂm prohlaÂsÏenõÂm a naÂvodem k pouzÏitõÂ, poprÏõÂpadeÏ obsluze a cÏisÏteÏnõÂ. Ve
znacÏenõÂ prÏedmeÏtu beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ musõÂ uveÂst
i uÂdaje upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
a to zpuÊsobem, kteryÂ tento prÏedpis upravuje, nebo
stanoveneÂ rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ podle odstavce 5. Rozsah vybavenõÂ prÏedmeÏtuÊ beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ põÂsemnyÂm prohlaÂsÏenõÂm a naÂvody a jejich naÂlezÏitosti
upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) Pokud prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ nestanovõÂ jinak, dovozce nemaÂ povinnost
zkousÏet a hodnotit slozÏenõÂ a vlastnosti vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 25 põÂsm. a) a d) a veÂst o tom dokumentaci
podle odstavce 1 põÂsm. b) a povinnost vybavit prÏedmeÏt
beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ põÂsemnyÂm prohlaÂsÏenõÂm podle odstavce 1 põÂsm. d), jsou-li splneÏny tyto podmõÂnky:
a) povinnosti zkousÏet a hodnotit slozÏenõÂ a vlastnosti
vyÂrobkuÊ, veÂst o tom dokumentaci a vydat põÂsemneÂ
prohlaÂsÏenõÂ splnil v rozsahu podle tohoto zaÂkona

27a

) ZaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 475/2002 Sb., kterou se stanovõÂ rozsah znalostõÂ pro zõÂskaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ prokazujõÂcõÂho znalost hub, zpuÊsob
zkousÏek, jakozÏ i naÂlezÏitosti zÏaÂdosti a osveÏdcÏenõÂ (vyhlaÂsÏka o zkousÏce znalosti hub).
27b
) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 1935/2004 ze dne 27. rÏõÂjna 2004 o materiaÂlech a prÏedmeÏtech urcÏenyÂch pro
styk s potravinami a o zrusÏenõÂ smeÏrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.
28
) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 171/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na hracÏky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
29

) ZaÂkon cÏ. 79/1997 Sb., o leÂcÏivech a o zmeÏnaÂch a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 165

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 471 / 2005

a provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu vyÂrobce v zahranicÏõÂ a
b) dovozce zajistõÂ pro kontrolnõÂ uÂcÏely na zÏaÂdost prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏedlozÏenõÂ dokumentace o zkousÏkaÂch a hodnocenõÂ slozÏenõÂ a vlastnostõÂ teÏchto vyÂrobkuÊ ve lhuÊteÏ, rozsahu
a jazyce urcÏeneÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ a vybavõÂ stanoveneÂ vyÂrobky oveÏrÏenyÂm cÏeskyÂm prÏekladem prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. d), vydaneÂho vyÂrobcem v zahranicÏõÂ.
Na postup orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ podle põÂsmene b) se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd. Dovozce muÊzÏe
proti opatrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ vydaneÂmu podle põÂsmene b) podat do 3 dnuÊ
ode dne jeho dorucÏenõÂ nebo uÂstnõÂho oznaÂmenõÂ põÂsemneÏ
naÂmitky; o uÂstnõÂm oznaÂmenõÂ opatrÏenõÂ ucÏinõÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ zaÂpis, jehozÏ kopii vydaÂ dovozci. O podanyÂch naÂmitkaÂch rozhodne nadrÏõÂzenyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ do 30 dnuÊ ode dne
jejich dorucÏenõÂ. Na zaÂkladeÏ naÂmitek nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydaneÂ opatrÏenõÂ zmeÏnõÂ nebo
zrusÏõÂ anebo naÂmitky zamõÂtne a opatrÏenõÂ potvrdõÂ. Proti
rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch nelze podat odvolaÂnõÂ.
(3) Distributor4a) nesmõÂ distribuovat ty prÏedmeÏty
beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ podle § 25 odst. 1 põÂsm. c) a d) uvedeneÂ na trh, ktereÂ nejsou v souladu s tõÂmto zaÂkonem
znacÏeny a vybaveny põÂsemnyÂm prohlaÂsÏenõÂm, naÂvodem
k pouzÏitõÂ, poprÏõÂpadeÏ obsluze a cÏisÏteÏnõÂ. Pokud nelze
vyÂrobce nebo dovozce prÏedmeÏtu beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ uvedeneÂho v § 25 odst. 1 põÂsm. a), c) a d) urcÏit, odpovõÂdaÂ
za splneÏnõÂ povinnostõÂ podle odstavce 1 distributor4a).
Distributor je povinen v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem zajistit znacÏenõÂ prÏedmeÏtu beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, kteryÂ nenõÂ zabalen v obalu urcÏeneÂm pro
spotrÏebitele a je balen v mõÂsteÏ prodeje na prÏaÂnõÂ spotrÏebitele. PrÏedmeÏty beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ s prosÏlyÂm datem minimaÂlnõÂ trvanlivosti je prodaÂvajõÂcõÂ29a) povinen umõÂstit
oddeÏleneÏ a zrÏetelneÏ oznacÏit uÂdajem o skoncÏenõÂ doby
minimaÂlnõÂ trvanlivosti; tyto vyÂrobky smõÂ prodaÂvat jen,
jsou-li bezpecÏneÂ26a).
(4) O prÏõÂpustnosti a obsahu laÂtek, ktereÂ nejsou
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise uvedeny v seznamech
laÂtek povolenyÂch v kosmetickyÂch prostrÏedcõÂch, rozhoduje na naÂvrh vyÂrobce nebo dovozce kosmetickeÂho
prostrÏedku prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ daÂle rozhoduje na naÂvrh vyÂrobce nebo dovozce materiaÂlu k vyÂrobeÏ prÏedmeÏtu urcÏeneÂho pro styk s potravinami (daÂle
jen ¹vyÂrobek urcÏenyÂ pro styk s potravinamiª), o prÏõÂpustnosti, obsahu, poprÏõÂpadeÏ migracÏnõÂm limitu laÂtek,
ktereÂ nejsou v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu pro tyto
materiaÂly uvedeny, pokud prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nestanovõÂ jinak. NaÂlezÏitosti
naÂvrhuÊ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, pokud prÏõÂmo

29a
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pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nestanovõÂ
jinak. SlozÏenõÂ kosmetickeÂho prostrÏedku podle veÏty
prvnõÂ muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ povolit
nejdeÂle na dobu 3 let; jde-li o prÏõÂpustnost, obsah, poprÏõÂpadeÏ migracÏnõÂ limit laÂtek v materiaÂlu k vyÂrobeÏ vyÂrobku urcÏeneÂho pro styk s potravinami, nejdeÂle na
dobu 2 let.
(5) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ povolõÂ laÂtku
neuvedenou v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu pro materiaÂl k vyÂrobeÏ vyÂrobku urcÏeneÂho pro styk s potravinami nebo kosmetickyÂ prostrÏedek, jestlizÏe vyÂrobce
nebo dovozce v naÂvrhu uvede skutecÏnosti prokazujõÂcõÂ,
zÏe navrhovaneÂ slozÏenõÂ neohrozõÂ zdravõÂ fyzickyÂch osob.
V rozhodnutõÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ stanovõÂ
i zpuÊsob a rozsah znacÏenõÂ prÏõÂtomnosti laÂtky na obalu
konecÏneÂho vyÂrobku, poprÏõÂpadeÏ i zpuÊsob uzÏitõÂ laÂtky.
VyÂrobce materiaÂlu k vyÂrobeÏ vyÂrobku urcÏeneÂho pro
styk s potravinami je povinen s takto stanovenyÂm zpuÊsobem a rozsahem znacÏenõÂ a zpuÊsobem uzÏitõÂ laÂtky seznaÂmit vyÂrobce vyÂrobku urcÏeneÂho pro styk s potravinami, kteryÂ od neÏj materiaÂl odebõÂraÂ; ten je povinen
dodrzÏet zpuÊsob uzÏitõÂ laÂtky a zpuÊsob a rozsah jejõÂho
znacÏenõÂ na obalu konecÏneÂho vyÂrobku.
(6) O povolenõÂch vydanyÂch podle odstavcuÊ 4 a 5
informuje Ministerstvo zdravotnictvõÂ nejdeÂle do 2 meÏsõÂcuÊ ode dne jejich vykonatelnosti ostatnõÂ cÏlenskeÂ staÂty
EvropskeÂ unie a Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ. PrÏed
uplynutõÂm obdobõÂ, na ktereÂ bylo povolenõÂ udeÏleno,
muÊzÏe Ministerstvo zdravotnictvõÂ podat Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ zÏaÂdost o zahrnutõÂ laÂtky do seznamu
povolenyÂch laÂtek. V zÏaÂdosti uvede podklady, na jejichzÏ
zaÂkladeÏ vydalo povolenõÂ. NevyhovõÂ-li Komise EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ zÏaÂdosti o zahrnutõÂ laÂtky do seznamu povolenyÂch laÂtek, zanikaÂ povolenõÂ Ministerstva
zdravotnictvõÂ vydaneÂ podle odstavcuÊ 4 a 5 dnem, kdy
bylo rozhodnutõÂ Komise EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
oznaÂmeno Ministerstvem zdravotnictvõÂ vyÂrobci nebo
dovozci uvedeneÂmu v odstavci 4. TyÂkaÂ-li se takoveÂ
rozhodnutõÂ Komise EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ i pouzÏitõÂ
laÂtky, postupuje Ministerstvo zdravotnictvõÂ prÏi stanovenõÂ nebezpecÏnosti vyÂrobku podle § 80 odst. 6.
(7) ZÏaÂdost podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ27b) o povolenõÂ noveÂ laÂtky dosud neuvedeneÂ na seznamu laÂtek, jejichzÏ uzÏitõÂ prÏi vyÂrobeÏ materiaÂluÊ a prÏedmeÏtuÊ urcÏenyÂch pro styk s potravinami je povoleno, jakozÏ i zÏaÂdost o zmeÏnu povolenõÂ
vydaneÂho podle tohoto prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, se podaÂvaÂ u StaÂtnõÂho zdravotnõÂho uÂstavu se sõÂdlem v Praze (§ 86 odst. 2).
(8) VyÂjimku z hygienickyÂch pozÏadavkuÊ stanovenyÂch v odstavci 1 põÂsm. b) pro vyÂrobky uvedeneÂ v § 25
odst. 1 põÂsm. d) je mozÏneÂ povolit, jen pokud navrhovanyÂm slozÏenõÂm nebude ohrozÏeno zdravõÂ prÏõÂslusÏneÂ

) § 2 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele.
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skupiny spotrÏebiteluÊ. O povolenõÂ vyÂjimky rozhoduje
na naÂvrh vyÂrobce nebo dovozce prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. NaÂlezÏitosti naÂvrhu upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(9) VyÂrobce nebo dovozce hracÏek upravenyÂch
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem je povinen zabezpecÏit,
aby migrace laÂtek upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem neprÏekrocÏila stanoveneÂ hygienickeÂ limity
a byly splneÏny dalsÏõÂ hygienickeÂ pozÏadavky na slozÏenõÂ
teÏchto hracÏek upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. DodrzÏenõÂ hygienickyÂch pozÏadavkuÊ na slozÏenõÂ
a vlastnosti je vyÂrobce nebo dovozce povinen hodnotit
za podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. Jinak se prÏi posuzovaÂnõÂ bezpecÏnosti hracÏek postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(10) HygienickeÂ pozÏadavky uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 azÏ 3 se vztahujõÂ i na prÏedmeÏty beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
uvedeneÂ v § 25 põÂsm. d) nabõÂzeneÂ jako pouzÏiteÂ. Na tyto
prÏedmeÏty beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ se vsÏak nevztahujõÂ pozÏadavky uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b) cÏaÂsti textu za
strÏednõÂkem a põÂsm. d). Jen vyÂrobky splnÏujõÂcõÂ tyto pozÏadavky muÊzÏe prodaÂvajõÂcõÂ29a) prodaÂvat spotrÏebiteli
nebo distributor nabõÂzet k uvedenõÂ do provozu4a).
DalsÏõÂ ustanovenõÂ pro vyÂvoj, vyÂrobu, uvedenõÂ na trh,
distribuci a dovoz kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ
§ 27
(1) VyÂrobce nebo dovozce kosmetickeÂho prostrÏedku je povinen prÏed uvedenõÂm kosmetickeÂho prostrÏedku na trh oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ obchodnõÂ firmu, sõÂdlo, jde-li o praÂvnickou osobu, nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou
osobu, mõÂsto vyÂroby, mõÂsto, kde uchovaÂvaÂ uÂdaje stanoveneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise, je-li odchylneÂ od
sõÂdla nebo mõÂsta podnikaÂnõÂ (daÂle jen ¹identifikacÏnõÂ
uÂdajeª), datum zahaÂjenõÂ vyÂroby nebo dovozu a seznam
kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ, ktereÂ hodlaÂ vyraÂbeÏt nebo
dovaÂzÏet, jakozÏ i zmeÏny identifikacÏnõÂch uÂdajuÊ. VyÂrobce
nebo dovozce je daÂle povinen v rozsahu upraveneÂm
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pro uÂcÏely poskytnutõÂ
prvnõÂ pomoci informace o laÂtkaÂch obsazÏenyÂch v kosmetickeÂm prostrÏedku, ktereÂ mohou ohrozit zdravõÂ neÏkteryÂch fyzickyÂch osob; tyto informace muÊzÏe prÏõÂslusÏ-
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nyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vyuzÏõÂt pouze ke
stanoveneÂmu uÂcÏelu. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ je opraÂvneÏn zajistit sbeÏr a poskytovaÂnõÂ teÏchto
informacõÂ o laÂtkaÂch obsazÏenyÂch v kosmetickeÂm prostrÏedku prostrÏednictvõÂm k tomu zrÏõÂzeneÂ praÂvnickeÂ osoby nebo organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu.
(2) VyÂrobce nebo dovozce je pro kontrolnõÂ uÂcÏely
povinen uschovaÂvat na adrese uvedeneÂ podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu na obalu kosmetickeÂho prostrÏedku29b) uÂdaje o kosmetickeÂm prostrÏedku, a to
v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem29c). Jsou-li tyto uÂdaje uchovaÂvaÂny na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, musõÂ byÂt uvedeny v cÏeskeÂm jazyce. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vsÏak muÊzÏe na zÏaÂdost vyÂrobce nebo dovozce povolit, aby dokumentace
byla v jineÂm, tomuto orgaÂnu srozumitelneÂm jazyce.
Pro tento postup neplatõÂ spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(3) VyÂrobce nebo dovozce je daÂle povinen, bez
dotcÏenõÂ ochrany obchodnõÂho tajemstvõÂ a praÂva dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ, zajistit, aby na adrese uvedeneÂ podle
provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu na obalu kosmetickeÂho
prostrÏedku29b) byly verÏejnosti snadno dostupneÂ uÂdaje o
a) kvalitativnõÂm slozÏenõÂ kosmetickeÂho prostrÏedku;
u parfeÂmuÊ a parfeÂmovyÂch kompozic i uÂdaje o slozÏenõÂ, naÂzvu, koÂdoveÂm cÏõÂsle slozÏenõÂ a dodavateli,
b) kvantitativnõÂm slozÏenõÂ, pokud jde o obsah nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek29d), a
c) o nezÏaÂdoucõÂch uÂcÏincõÂch kosmetickeÂho prostrÏedku
na fyzickeÂ osoby plynoucõÂch z pouzÏõÂvaÂnõÂ kosmetickeÂho prostrÏedku;
snadnyÂ prÏõÂstup verÏejnosti k teÏmto uÂdajuÊm muÊzÏe
byÂt zajisÏteÏn jakyÂmikoli prostrÏedky, vcÏetneÏ elektronickyÂch29e).
§ 28
(1) Na zÏaÂdost vyÂrobce nebo dovozce, jde-li
o prvnõÂ dovoz finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku,
podanou z duÊvodu ochrany obchodnõÂho tajemstvõÂ
muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ povolit ve znacÏenõÂ finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku neuvedenõÂ jedneÂ nebo võÂce laÂtek pouzÏityÂch ve slozÏenõÂ finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku (daÂle jen ¹ingredienceª). NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.

29b

) § 2 odst. 1 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky cÏ. 26/2001 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na kosmetickeÂ prostrÏedky, o naÂlezÏitostech zÏaÂdosti
o neuvedenõÂ ingredience na obalu kosmetickeÂho prostrÏedku a o pozÏadavcõÂch na vzdeÏlaÂnõÂ a praxi fyzickeÂ osoby odpoveÏdneÂ
za vyÂrobu kosmetickeÂho prostrÏedku (vyhlaÂsÏka o kosmetickyÂch prostrÏedcõÂch), ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 268/2001 Sb. a vyhlaÂsÏky
cÏ. 444/2004 Sb.
29c
) § 3 vyhlaÂsÏky cÏ. 26/2001 Sb., ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 444/2004 Sb.

29d

) ZaÂkon cÏ. 356/2003 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 25/1999 Sb., kteryÂm se stanovõÂ postup hodnocenõÂ nebezpecÏnosti chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, zpuÊsob jejich klasifikace a oznacÏovaÂnõÂ a vydaÂvaÂ Seznam dosud klasifikovanyÂch nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek,
ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 258/2001 Sb.
29e
) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27. uÂnora 2003, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice Rady 76/768/EHS
o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂch se kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ technickeÂmu pokroku.
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(2) Pokud orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ zÏaÂdosti vyhovõÂ, stanovõÂ v rozhodnutõÂ i registracÏnõÂ cÏõÂslo,
ktereÂ zÏaÂdosti prÏideÏlil a ktereÂ vyÂrobce nebo dovozce
uvedenyÂ v odstavci 1 uvede na obalu finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku na mõÂsteÏ znacÏenõÂ ingredience. RegistracÏnõÂ cÏõÂslo tvorÏõÂ 7 cÏõÂslic, z nichzÏ prvnõÂ dveÏ cÏõÂslice
oznacÏujõÂ rok povolenõÂ, druheÂ dveÏ cÏõÂslice koÂd prÏirÏazenyÂ
CÏeskeÂ republice jako cÏlenskeÂmu staÂtu EvropskeÂ unie
a poslednõÂ trÏi cÏõÂslice prÏideÏlõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ.
(3) RozhodnutõÂ podle odstavce 1 maÂ platnost po
dobu 5 let. Na zÏaÂdost vyÂrobce nebo dovozce uvedeneÂho v odstavci 1 muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, po zhodnocenõÂ bezpecÏnosti ingredience
a duÊvoduÊ pro jejõÂ utajenõÂ, platnost rozhodnutõÂ vyÂjimecÏneÏ prodlouzÏit nejdeÂle o 3 roky. V zÏaÂdosti vyÂrobce
nebo dovozce uvedenyÂ v odstavci 1 uvede duÊvody prodlouzÏenõÂ doby utajenõÂ ingrediencõÂ kosmetickeÂho prostrÏedku.
(4) VyÂrobce nebo dovozce uvedenyÂ v odstavci 1 je
povinen oznaÂmit orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
kteryÂ rozhodl o povolenõÂ zÏaÂdosti o neuvedenõÂ ingredience,
a) zmeÏny v uÂdajõÂch obsazÏenyÂch v zÏaÂdosti podle odstavce 1,
b) zmeÏnu naÂzvu finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku
s obsahem ingredience, pro jejõÂzÏ znacÏenõÂ bylo povoleno utajenõÂ, a to nejpozdeÏji 15 dnuÊ prÏed uvedenõÂm vyÂrobku s novyÂm naÂzvem na trh.
(5) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ je opraÂvneÏn,
po posouzenõÂ zmeÏn podle odstavce 4, jestlizÏe to vyzÏaduje ochrana verÏejneÂho zdravõÂ nebo tak rozhodne
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, vyÂrobci
nebo dovozci uvedeneÂmu v odstavci 1 povolenõÂ podle
odstavce 1 odejmout.
§ 28a
(1) Ministerstvo zdravotnictvõÂ informuje o svyÂch
rozhodnutõÂch podle § 28, kteryÂmi povolilo neuvedenõÂ
ingredience ve slozÏenõÂ finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku nebo prodlouzÏilo platnost takovyÂch rozhodnutõÂ, ostatnõÂ cÏlenskeÂ staÂty EvropskeÂ unie a Komisi
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ. V informaci uvede obchodnõÂ
firmu zÏadatele a jeho sõÂdlo, jde-li o praÂvnickou osobu,
nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou osobu opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ, naÂzev kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ,
obsahujõÂcõÂch prÏõÂsadu, pro nizÏ bylo neuvedenõÂ ingredience ve znacÏenõÂ povoleno, a registracÏnõÂ cÏõÂslo podle
§ 28 odst. 2. Na zÏaÂdost Komise EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie jim Minister-
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stvo zdravotnictvõÂ zasÏle kopii spisoveÂho materiaÂlu obsahujõÂcõÂho zÏaÂdost o utajenõÂ a vydanaÂ rozhodnutõÂ.
(2) Ministerstvo zdravotnictvõÂ informuje daÂle
ostatnõÂ cÏlenskeÂ staÂty EvropskeÂ unie a Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ o svyÂch rozhodnutõÂch, kteryÂmi zamõÂtlo zÏaÂdost podle § 28 odst. 1 nebo odnÏalo povolenõÂ
podle § 28 odst. 5.
(3) Ministerstvo zdravotnictvõÂ je povinno zajistit,
aby uÂdaje uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2 nebyly neprÏõÂpustnyÂm zpuÊsobem zverÏejneÏny. OrgaÂny ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ uznaÂvajõÂ rozhodnutõÂ o povolenõÂ neuvedenõÂ ingrediencõÂ kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ nebo o prodlouzÏenõÂ
doby utajenõÂ ingrediencõÂ prÏijataÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie.
§ 29
(1) VyÂrobce kosmetickeÂho prostrÏedku je povinen
urcÏit vyÂrobnõÂ metodu vyhovujõÂcõÂ spraÂvneÂ vyÂrobnõÂ
praxi, kteraÂ zajistõÂ vyÂrobu bezpecÏnyÂch26a) finaÂlnõÂch
kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ, stanovit fyzickou osobu odpoveÏdnou za jejich vyÂrobu a prÏi znacÏenõÂ finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku dodrzÏovat naÂzvoslovõÂ ingrediencõÂ upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. FyzickaÂ osoba odpoveÏdnaÂ za vyÂrobu kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ musõÂ mõÂt ukoncÏeneÂ strÏednõÂ nebo uÂplneÂ strÏednõÂ
vzdeÏlaÂnõÂ v oboru chemie cÏi prÏõÂbuzneÂm oboru nebo
ukoncÏeneÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti leÂkarÏstvõÂ,
farmacie nebo chemie cÏi v prÏõÂbuznyÂch oborech. Fyzickou osobu s touto odbornou zpuÊsobilostõÂ musõÂ stanovit i dovozce, kteryÂ hodlaÂ uveÂst na trh dovezenyÂ finaÂlnõÂ
kosmetickyÂ prostrÏedek.
(2) VyÂrobce nebo dovozce je povinen prÏed uvedenõÂm finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku na trh zajistit hodnocenõÂ jeho bezpecÏnosti pro zdravõÂ fyzickyÂch
osob. K tomuto uÂcÏelu musõÂ vzõÂt v uÂvahu vsÏeobecnyÂ
toxikologickyÂ profil ingrediencõÂ, jejich chemickou
strukturu a hladinu expozice fyzickyÂch osob; zejmeÂna
musõÂ zohlednit specifickeÂ expozicÏnõÂ charakteristiky
mõÂst, na ktereÂ bude finaÂlnõÂ kosmetickyÂ prostrÏedek aplikovaÂn, a specifickeÂ expozicÏnõÂ charakteristiky populace
fyzickyÂch osob, pro ktereÂ je finaÂlnõÂ kosmetickyÂ prostrÏedek urcÏen. DaÂle musõÂ proveÂst specifickeÂ zhodnocenõÂ bezpecÏnosti finaÂlnõÂch kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ
urcÏenyÂch pro deÏti ve veÏku do 3 let a finaÂlnõÂch kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ urcÏenyÂch vyÂhradneÏ pro vneÏjsÏõÂ intimnõÂ hygienu. HodnocenõÂ musõÂ byÂt provedeno podle
zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe pro zkousÏenõÂ chemickyÂch laÂtek30). HodnocenõÂm finaÂlnõÂho kosmetickeÂho

) ZaÂkon cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 305/1998 Sb., kterou se stanovõÂ zaÂsady spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe, postup prÏi oveÏrÏovaÂnõÂ jejich dodrzÏovaÂnõÂ,
postup prÏi vydaÂvaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ a postup kontroly dodrzÏovaÂnõÂ zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe (zaÂsady spraÂvneÂ laboratornõÂ
praxe).
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prostrÏedku muÊzÏe vyÂrobce nebo dovozce poveÏrÏit pouze
fyzickou osobu, kteraÂ maÂ ukoncÏeneÂ vysokosÏkolskeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti leÂkarÏstvõÂ, farmacie nebo chemie nebo
v prÏõÂbuznyÂch oborech a zameÏrÏenõÂ na toxikologii; to
neplatõÂ, je-li vyÂrobce nebo dovozce saÂm fyzickou osobou s touto kvalifikacõÂ.

suzovaly finaÂlnõÂm kosmetickyÂm prostrÏedkuÊm vlastnosti, ktereÂ nemajõÂ.

(3) PrÏi uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace nebo jineÂ
zpuÊsobilosti, kterou staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci CÏeskeÂ republiky
nebo cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie nebo jejich rodinnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci zõÂskali v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie, se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30a).

Hluk a vibrace

(4) Je-li stejnyÂ kosmetickyÂ prostrÏedek vyraÂbeÏn na
võÂce mõÂstech v raÂmci uÂzemõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
muÊzÏe vyÂrobce zvolit jedineÂ mõÂsto vyÂroby, kde budou
uÂdaje o hodnocenõÂ bezpecÏnosti finaÂlnõÂho kosmetickeÂho
prostrÏedku v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem29c) uchovaÂvaÂny. VyÂrobce je povinen oznacÏit
takto zvoleneÂ mõÂsto, bude-li o to pro kontrolnõÂ uÂcÏely
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pozÏaÂdaÂn. UÂdaje musõÂ byÂt snadno dostupneÂ, a je-li zvolenyÂm mõÂstem uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, musõÂ byÂt uvedeny
v cÏeskeÂm jazyce. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ vsÏak muÊzÏe na zÏaÂdost vyÂrobce povolit, aby dokumentace byla dostupnaÂ v jineÂm, tomuto orgaÂnu srozumitelneÂm jazyce. Na postup orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ podle tohoto ustanovenõÂ se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(5) VyÂrobce nebo dovozce muÊzÏe vyuzÏõÂt mozÏnosti
uveÂst na obalu finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku
nebo v jakeÂmkoli dokumentu, poznaÂmce, na etiketeÏ,
krouzÏku nebo lõÂmcoveÂ etiketeÏ, ktereÂ finaÂlnõÂ kosmetickyÂ prostrÏedek doprovaÂzejõÂ, skutecÏnost, zÏe nebyly
provaÂdeÏny pokusy na zvõÂrÏatech29f) pouze tehdy, pokud
vyÂrobce ani jeho dodavateleÂ neprovaÂdeÏli ani nezadali
zÏaÂdneÂ pokusy na zvõÂrÏatech29f) u prototypu kosmetickeÂho prostrÏedku, finaÂlnõÂho kosmetickeÂho prostrÏedku
nebo jeho ingrediencõÂ, ani nepouzÏili ingredience, ktereÂ
byly pro uÂcÏely vyÂvoje novyÂch kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ zkousÏeny na zvõÂrÏatech trÏetõÂmi osobami29e).
(6) VyÂrobce, dovozce ani distributor nesmõÂ prÏi
znacÏenõÂ finaÂlnõÂch kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ, jejich propagaci nebo nabõÂzenõÂ k prodeji pouzÏõÂt texty, naÂzvy, obchodnõÂ znacÏky, vyobrazenõÂ nebo symboly, ktereÂ by prÏi-

DõÂ l 6
Ochrana prÏed hlukem, vibracemi
a neionizujõÂcõÂm zaÂrÏenõÂm

§ 30
(1) Osoba, kteraÂ pouzÏõÂvaÂ, poprÏõÂpadeÏ provozuje
stroje a zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ jsou zdrojem hluku nebo vibracõÂ, provozovatel letisÏteÏ31), vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ
spraÂvce pozemnõÂ komunikace32), vlastnõÂk draÂhy32a)
a provozovatel dalsÏõÂch objektuÊ, jejichzÏ provozem
vznikaÂ hluk (daÂle jen ¹zdroje hluku nebo vibracõÂª),
jsou povinni technickyÂmi, organizacÏnõÂmi a dalsÏõÂmi
opatrÏenõÂmi v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem
a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem zajistit, aby hluk neprÏekracÏoval hygienickeÂ limity upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem pro chraÂneÏnyÂ venkovnõÂ prostor,
chraÂneÏneÂ vnitrÏnõÂ prostory staveb a chraÂneÏneÂ venkovnõÂ
prostory staveb, a aby bylo zabraÂneÏno nadlimitnõÂmu
prÏenosu vibracõÂ na fyzickeÂ osoby.
(2) Hlukem se rozumõÂ zvuk, kteryÂ muÊzÏe byÂt
sÏkodlivyÂ pro zdravõÂ a jehozÏ hygienickyÂ limit stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Vibracemi se rozumõÂ vibrace
prÏenaÂsÏeneÂ pevnyÂmi teÏlesy na lidskeÂ teÏlo, ktereÂ mohou
byÂt sÏkodliveÂ pro zdravõÂ a jejichzÏ hygienickyÂ limit stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(3) ChraÂneÏnyÂm venkovnõÂm prostorem se rozumõÂ
nezastaveÏneÂ pozemky, ktereÂ jsou uzÏõÂvaÂny k rekreaci,
sportu, leÂcÏenõÂ a vyÂuce, s vyÂjimkou lesnõÂch a zemeÏdeÏlskyÂch pozemkuÊ32b) a venkovnõÂch pracovisÏt'. ChraÂneÏnyÂm venkovnõÂm prostorem staveb se rozumõÂ prostor
do 2 m okolo bytovyÂch domuÊ, rodinnyÂch domuÊ, staveb
pro sÏkolnõÂ a prÏedsÏkolnõÂ vyÂchovu a pro zdravotnõÂ a sociaÂlnõÂ uÂcÏely, jakozÏ i funkcÏneÏ obdobnyÂch staveb. ChraÂneÏnyÂm vnitrÏnõÂm prostorem staveb se rozumõÂ obytneÂ
a pobytoveÂ mõÂstnosti15), s vyÂjimkou mõÂstnostõÂ ve stavbaÂch pro individuaÂlnõÂ rekreaci a ve stavbaÂch pro vyÂrobu a skladovaÂnõÂ. Rekreace pro uÂcÏely podle veÏty prvnõÂ
zahrnuje i uzÏõÂvaÂnõÂ pozemku na zaÂkladeÏ vlastnickeÂho,
naÂjemnõÂho nebo podnaÂjemnõÂho praÂva souvisejõÂcõÂho
s vlastnictvõÂm bytoveÂho nebo rodinneÂho domu, naÂjmem nebo podnaÂjmem bytu v nich.

30a

) ZaÂkon cÏ. 18/2004 Sb., o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace a jineÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ
unie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
29f
) ZaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
31
) ZaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
32
) ZaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

32a
32b

) ZaÂkon cÏ. 266/1994 Sb., o drahaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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§ 31
(1) Pokud prÏi pouzÏõÂvaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ provozu
zdroje hluku nebo vibracõÂ s vyÂjimkou letisÏt' nelze
z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ hygienickeÂ limity dodrzÏet, muÊzÏe
osoba zdroj hluku nebo vibracõÂ provozovat jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho na naÂvrh teÂto osoby prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ cÏasoveÏ omezeneÂ povolenõÂ vydaÂ,
jestlizÏe osoba prokaÂzÏe, zÏe hluk nebo vibrace budou
omezeny na rozumneÏ dosazÏitelnou mõÂru. RozumneÏ
dosazÏitelnou mõÂrou se rozumõÂ pomeÏr mezi naÂklady
na protihlukovaÂ nebo antivibracÏnõÂ opatrÏenõÂ a jejich prÏõÂnosem ke snõÂzÏenõÂ hlukoveÂ nebo vibracÏnõÂ zaÂteÏzÏe fyzickyÂch osob stanovenyÂ i s ohledem na pocÏet fyzickyÂch
osob exponovanyÂch nadlimitnõÂmu hluku nebo vibracõÂm. Toto povolenõÂ se nevydaÂ, stanovõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ zaÂvazneÂ podmõÂnky
provozu zdroje hluku nebo vibracõÂ pro provoz zarÏõÂzenõÂ
podle zaÂkona o integrovaneÂ prevenci a omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci).
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zjistit, pak osoba, kteraÂ k tomuto uÂcÏelu stavbu, jineÂ
zarÏõÂzenõÂ nebo pozemek poskytla.
§ 32a
MeÏrÏenõÂ hluku v zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ cÏloveÏka podle
tohoto zaÂkona muÊzÏe provaÂdeÏt pouze drzÏitel osveÏdcÏenõÂ
o akreditaci4a) nebo drzÏitel autorizace podle § 83c.
§ 33
V chraÂneÏnyÂch vnitrÏnõÂch prostorech nesmeÏjõÂ byÂt
instalovaÂny stroje a zarÏõÂzenõÂ o zaÂkladnõÂm kmitocÏtu
od 4 do 8 Hz. Osoba muÊzÏe instalovat takovyÂ stroj
nebo zarÏõÂzenõÂ v okolõÂ bytovyÂch domuÊ, rodinnyÂch
domuÊ, staveb pro sÏkolnõÂ a prÏedsÏkolnõÂ vyÂchovu a pro
zdravotnõÂ a sociaÂlnõÂ uÂcÏely, jakozÏ i funkcÏneÏ obdobnyÂch
staveb, jen pokud na zaÂkladeÏ studie o prÏenosu vibracõÂ
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prokaÂzÏe,
zÏe nedojde k nadlimitnõÂmu prÏenosu vibracõÂ na fyzickeÂ
osoby v teÏchto stavbaÂch.
§ 34

(2) PrÏi prÏekrocÏenõÂ hygienickyÂch limituÊ hluku
z provozu na verÏejnyÂch mezinaÂrodnõÂch letisÏtõÂch zajisÏt'ujõÂcõÂch rocÏneÏ võÂce nezÏ 50 000 startuÊ nebo prÏistaÂnõÂ a vojenskyÂch letisÏtõÂch je provozovatel letisÏteÏ povinen navrhnout ochranneÂ hlukoveÂ paÂsmo. OchranneÂ hlukoveÂ
paÂsmo zrÏõÂdõÂ rozhodnutõÂm spraÂvnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu33).

(1) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ hygienickeÂ limity hluku a vibracõÂ pro dennõÂ a nocÏnõÂ dobu, zpuÊsob
jejich meÏrÏenõÂ a hodnocenõÂ.

(3) U bytovyÂch domuÊ, rodinnyÂch domuÊ, staveb
pro sÏkolnõÂ a prÏedsÏkolnõÂ vyÂchovu, staveb pro zdravotnõÂ
a sociaÂlnõÂ uÂcÏely a funkcÏneÏ obdobnyÂch staveb umõÂsteÏnyÂch v ochranneÂm hlukoveÂm paÂsmu, je provozovatel
letisÏteÏ na zaÂkladeÏ odborneÂho posudku vypracovaneÂho
na jeho naÂklad povinen postupneÏ proveÂst nebo zajistit
provedenõÂ protihlukovyÂch opatrÏenõÂ v takoveÂm rozsahu, aby byly alesponÏ uvnitrÏ staveb hygienickeÂ limity
hluku dodrzÏeny. U staveb uvedenyÂch ve veÏteÏ prvnõÂ, ve
kteryÂch by podle odborneÂho posudku protihlukovaÂ
opatrÏenõÂ nezajistila dodrzÏovaÂnõÂ hygienickyÂch limituÊ,
muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad zahaÂjit rÏõÂzenõÂ o zmeÏneÏ
v uzÏõÂvaÂnõÂ stavby nebo o jejõÂm odstraneÏnõÂ.

NeionizujõÂcõÂ zaÂrÏenõÂ

§ 32
Hluk z provozoven sluzÏeb a hluk z verÏejneÂ produkce hudby (naprÏõÂklad koncert, tanecÏnõÂ zaÂbava, artistickaÂ produkce s hudbou) nesmõÂ prÏekrocÏit hygienickeÂ
limity upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pro
chraÂneÏneÂ prostory uvedeneÂ v § 3033c). SplneÏnõÂ teÂto povinnosti zajistõÂ osoba provozujõÂcõÂ sluzÏbu a, jde-li o verÏejnou produkci hudby, porÏadatel, a nelze-li porÏadatele

33
33c

(2) NocÏnõÂ dobou se pro uÂcÏely kontroly dodrzÏenõÂ
povinnostõÂ v ochraneÏ prÏed hlukem a vibracemi rozumõÂ
doba mezi 22 a 6 hodinou.

§ 35
(1) NeionizujõÂcõÂm zaÂrÏenõÂm se pro uÂcÏely tohoto
zaÂkona rozumõÂ elektrickaÂ a magnetickaÂ pole a elektromagnetickeÂ zaÂrÏenõÂ o frekvenci do 1,7. 1015 Hz.
(2) Osoba, kteraÂ pouzÏõÂvaÂ, poprÏõÂpadeÏ provozuje
stroj nebo zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ je zdrojem neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ vcÏetneÏ laseruÊ (daÂle jen ¹zdroj neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂª), je povinna
a) cÏinit takovaÂ technickaÂ a organizacÏnõÂ opatrÏenõÂ, aby
expozice fyzickyÂch osob v rozsahu upraveneÂm
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem neprÏekracÏovaly
nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ hodnoty neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ,
b) prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ a hodnocenõÂ expozice fyzickyÂch
osob a uÂrovneÏ neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ postupovat
zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) prÏed zahaÂjenõÂm pouzÏõÂvaÂnõÂ nebo provozu zdroje
neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ verÏejneÂ telekomunikacÏnõÂ sõÂteÏ
v obytneÂ zaÂstavbeÏ vypracovat dokumentaci, ve
ktereÂ bude dolozÏeno vyÂpocÏtem nebo meÏrÏenõÂm do-

) § 120 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 83/1998 Sb.
) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 502/2000 Sb., o ochraneÏ zdravõÂ prÏed neprÏõÂznivyÂmi uÂcÏinky hluku a vibracõÂ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 88/
/2004 Sb.
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drzÏenõÂ nejvysÏsÏõÂch prÏõÂpustnyÂch hodnot neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ z hlediska mozÏneÂ expozice fyzickyÂch
osob, a prÏedlozÏit tuto dokumentaci prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
d) v prÏõÂpadech stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem oznacÏit vyÂstrahou mõÂsta (oblasti, paÂsma), ve kteryÂch expozice osob neionizujõÂcõÂmu zaÂrÏenõÂ muÊzÏe prÏekrocÏit nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ hodnoty.
(3) Pokud dojde k zaÂvadeÏ zdroje neionizujõÂcõÂho
zaÂrÏenõÂ, kteraÂ by mohla veÂst k expozici fyzickyÂch osob
prÏekracÏujõÂcõÂ nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ hodnoty, osoba, kteraÂ
zdroj neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ pouzÏõÂvaÂ, poprÏõÂpadeÏ provozuje, jeho provoz neprodleneÏ zastavõÂ. TõÂm nejsou dotcÏeny jejõÂ povinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 36
VyÂrobce a dovozce laseru je povinen zajistit
a) zarÏazenõÂ laseru do trÏõÂdy zpuÊsobem stanovenyÂm
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a oznacÏenõÂ laseru
sÏtõÂtkem s uvedenõÂm tohoto zarÏazenõÂ,
b) opatrÏenõÂ laseruÊ zarÏazenyÂch do trÏõÂdy II. a vysÏsÏõÂ vyÂstrazÏnyÂm textem a laseruÊ trÏõÂdy III. a IV. signalizacõÂ, a to zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) uvedenõÂ uÂdajuÊ nezbytnyÂch pro ochranu zdravõÂ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem v technickeÂ dokumentaci prÏipojeneÂ ke kazÏdeÂmu laseru.
DõÂ l 7
Ochrana zdravõÂ prÏi praÂci
§ 37
Kategorizace pracõÂ
(1) Podle mõÂry vyÂskytu faktoruÊ, ktereÂ mohou
ovlivnit zdravõÂ zameÏstnancuÊ, a jejich rizikovosti pro
zdravõÂ se praÂce zarÏazujõÂ do cÏtyrÏ kategoriõÂ. KriteÂria, faktory a limity pro zarÏazenõÂ pracõÂ do kategoriõÂ stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis; hodnocenõÂ rizika a minimaÂlnõÂ
ochrannaÂ opatrÏenõÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis33b).
Do kategorie se nezarÏazujõÂ praÂce provaÂdeÏneÂ na pracovisÏtõÂch staveb prozatõÂmneÏ uzÏõÂvanyÂch ke zkusÏebnõÂmu
provozu, kteryÂ neprÏekrocÏõÂ jeden rok.
(2) O zarÏazenõÂ pracõÂ do trÏetõÂ nebo cÏtvrteÂ kategorie
rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,

33b
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pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis33a) nestanovõÂ jinak. NaÂvrh prÏedklaÂdaÂ osoba, kteraÂ zameÏstnaÂvaÂ fyzickeÂ osoby
v pracovneÏpraÂvnõÂch nebo obdobnyÂch pracovnõÂch vztazõÂch (daÂle jen ¹zameÏstnavatelª), a to do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne zahaÂjenõÂ vyÂkonu pracõÂ. PraÂce do
druheÂ kategorie zarÏazuje zameÏstnavatel, pokud
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak33a), a to do
30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne zahaÂjenõÂ jejich vyÂkonu,
zmeÏny podmõÂnek oduÊvodnÏujõÂcõÂ zarÏazenõÂ praÂce do
druheÂ kategorie, nebo do 10 dnuÊ ode dne vykonatelnosti rozhodnutõÂ orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydaneÂho podle odstavce 6 põÂsm. c). OstatnõÂ praÂce na
pracovisÏtõÂch zameÏstnavatele, ktereÂ nebyly takto zarÏazeny, se povazÏujõÂ za praÂce kategorie prvnõÂ.
(3) ZameÏstnavatel v naÂvrhu na zarÏazenõÂ praÂce do
kategorie uvede
a) oznacÏenõÂ praÂce,
b) naÂzev a umõÂsteÏnõÂ pracovisÏteÏ, kde je danaÂ praÂce vykonaÂvaÂna,
c) vyÂsledky hodnocenõÂ expozice fyzickyÂch osob vykonaÂvajõÂcõÂch danou praÂci jednotlivyÂm rozhodujõÂcõÂm faktoruÊm pracovnõÂch podmõÂnek v charakteristickeÂ smeÏneÏ,
d) deÂlku smeÏny; u võÂcesmeÏnneÂho provozu rezÏim strÏõÂdaÂnõÂ smeÏn,
e) naÂvrh kategorie, do ktereÂ maÂ byÂt praÂce zarÏazena,
f) pocÏet zameÏstnancuÊ vykonaÂvajõÂcõÂch danou praÂci,
z toho pocÏet zÏen,
g) opatrÏenõÂ prÏijataÂ k ochraneÏ zdravõÂ zameÏstnancuÊ vykonaÂvajõÂcõÂch danou praÂci.
(4) ZameÏstnavatel je povinen neprodleneÏ oznaÂmit
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ praÂce,
ktereÂ zarÏadil do druheÂ kategorie, a uÂdaje rozhodneÂ
pro toto zarÏazenõÂ.
(5) V prÏõÂpadeÏ zmeÏny podmõÂnek vyÂkonu praÂce,
kteraÂ maÂ vliv na jejõÂ zarÏazenõÂ do kategorie trÏetõÂ nebo
cÏtvrteÂ, je zameÏstnavatel povinen bezodkladneÏ prÏedlozÏit
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ naÂvrh,
kteryÂ maÂ naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 3.
(6) Na naÂvrh zameÏstnavatele nebo z vlastnõÂho
podneÏtu je prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
opraÂvneÏn rozhodnout o
a) zarÏazenõÂ praÂce, o nõÂzÏ maÂ zameÏstnavatel za to, zÏe je
pracõÂ prvnõÂ nebo druheÂ kategorie, do vysÏsÏõÂ kategorie,
b) tom, zÏe praÂce druheÂ kategorie je pracõÂ rizikovou,

) ZaÂkonõÂk praÂce.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 502/2000 Sb., o ochraneÏ zdravõÂ prÏed neprÏõÂznivyÂmi uÂcÏinky hluku a vibracõÂ.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 480/2000 Sb., o ochraneÏ zdravõÂ prÏed neionizujõÂcõÂm zaÂrÏenõÂm.
33a
) ZaÂkon cÏ. 18/1997 Sb., o mõÂroveÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ jaderneÂ energie a ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ (atomovyÂ zaÂkon) a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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c) tom, zÏe praÂce dosud zarÏazeneÂ do trÏetõÂ nebo cÏtvrteÂ
kategorie jizÏ nejsou pracemi teÂto kategorie,
d) tom, zÏe praÂce druheÂ kategorie jizÏ nenõÂ ve smyslu
§ 39 odst. 1 pracõÂ rizikovou.
§ 38
MeÏrÏenõÂ a vysÏetrÏenõÂ pro uÂcÏely zarÏazenõÂ pracõÂ do
druheÂ, trÏetõÂ nebo cÏtvrteÂ kategorie nebo zmeÏn zarÏazenõÂ
pracõÂ do teÏchto kategoriõÂ, kteraÂ jsou potrÏebnaÂ k hodnocenõÂ rizik, muÊzÏe zameÏstnavatel proveÂst jen prostrÏednictvõÂm drzÏitele osveÏdcÏenõÂ o akreditaci4a) nebo drzÏitele
autorizace (§ 83c) k prÏõÂslusÏnyÂm meÏrÏenõÂm nebo vysÏetrÏenõÂm, je-li pro obor meÏrÏenõÂ nebo vysÏetrÏovaÂnõÂ autorizace nebo akreditace praÂvnõÂmi prÏedpisy upravena, pokud nenõÂ saÂm takto kvalifikovanyÂ.
§ 39
RizikoveÂ praÂce
(1) Rizikovou pracõÂ, kterou se pro uÂcÏely tohoto
zaÂkona rozumõÂ praÂce, prÏi nõÂzÏ je nebezpecÏõÂ vzniku nemoci z povolaÂnõÂ nebo jineÂ nemoci souvisejõÂcõÂ s pracõÂ, je
praÂce zarÏazenaÂ do kategorie trÏetõÂ a cÏtvrteÂ a daÂle praÂce
zarÏazenaÂ do kategorie druheÂ, o nõÂzÏ takto rozhodne
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nebo tak
stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis33a).
(2) ZameÏstnavatel, na jehozÏ pracovisÏtõÂch jsou vykonaÂvaÂny rizikoveÂ praÂce, je povinen
a) zabezpecÏit neprodleneÏ mimorÏaÂdnaÂ meÏrÏenõÂ faktoruÊ
pracovnõÂch podmõÂnek, pokud o neÏ pozÏaÂdaÂ zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi nebo
pokud tak stanovõÂ rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
b) zjistit prÏõÂcÏinu prÏekrocÏenõÂ limitnõÂch hodnot ukazateluÊ biologickyÂch expozicÏnõÂch testuÊ a zabezpecÏit
jejõÂ odstraneÏnõÂ; neprodleneÏ informovat o teÏchto
skutecÏnostech zameÏstnance.
(3) PrÏekrocÏenõÂ limitnõÂch hodnot ukazateluÊ biologickyÂch expozicÏnõÂch testuÊ sdeÏlõÂ zameÏstnavateli zarÏõÂzenõÂ
vykonaÂvajõÂcõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi. PrÏitom je povinno dodrzÏet mlcÏenlivost o vyÂsledcõÂch testuÊ jednotlivyÂch zameÏstnancuÊ. PrÏi hodnocenõÂ mõÂry expozice zameÏstnancuÊ faktory pracovnõÂch podmõÂnek pomocõÂ biologickyÂch expozicÏnõÂch testuÊ provede zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ odbeÏr biologickeÂho materiaÂlu za podmõÂnek
upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(4) LimitnõÂ hodnoty ukazateluÊ biologickyÂch
expozicÏnõÂch testuÊ a podmõÂnky jejich provedenõÂ upravõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 40
Evidence rizikovyÂch pracõÂ
ZameÏstnavatel, na jehozÏ pracovisÏtõÂch jsou vykonaÂvaÂny rizikoveÂ praÂce, je daÂle povinen
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a) u kazÏdeÂho zameÏstnance ode dne prÏideÏlenõÂ rizikoveÂ
praÂce veÂst evidenci:
1. o jmeÂnu, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂm cÏõÂsle,
2. o pocÏtu smeÏn odpracovanyÂch prÏi rizikoveÂ
praÂci, s vyÂjimkou rizika infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ,
3. o datech a druzõÂch provedenyÂch leÂkarÏskyÂch
preventivnõÂch prohlõÂdek a jejich zaÂveÏrech,
o zvlaÂsÏtnõÂch ocÏkovaÂnõÂch, souvisejõÂcõÂch s cÏinnostõÂ
na pracovisÏti zameÏstnavatele nebo o imuniteÏ
(odolnosti) k naÂkaze,
4. uÂdajuÊ o vyÂsledcõÂch sledovaÂnõÂ zaÂteÏzÏe organismu
zameÏstnancuÊ faktory pracovnõÂch podmõÂnek
a nameÏrÏenyÂch hodnotaÂch intenzit a koncentracõÂ
faktoruÊ pracovnõÂch podmõÂnek a druhu a typu
biologickeÂho cÏinitele, s vyÂjimkou uÂdajuÊ o zdravotnõÂm stavu zameÏstnancuÊ,
b) uklaÂdat evidenci podle põÂsmene a) po dobu 10 let
od ukoncÏenõÂ expozice, a jde-li o praÂce
1. s chemickyÂmi karcinogeny stanovenyÂmi zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
2. s azbestem,
3. v riziku fibrogennõÂho prachu, a
4. s biologickyÂmi cÏiniteli, ktereÂ mohou vyvolat
latentnõÂ onemocneÏnõÂ, onemocneÏnõÂ, kteraÂ majõÂ
velmi dlouhou inkubacÏnõÂ dobu nebo zpuÊsobujõÂ
onemocneÏnõÂ, kteraÂ se opakovaneÏ projevujõÂ remisemi cÏi mohou mõÂt zaÂvazÏneÂ naÂsledky,
po dobu 40 let od ukoncÏenõÂ expozice,
c) evidenci o pracõÂch podle põÂsmene b) boduÊ 1 azÏ 4
prÏedat prÏi sveÂm zaÂniku bez praÂvnõÂho naÂstupce,
neuplynula-li dosud lhuÊta podle põÂsmene b), prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
d) oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ vsÏechny skutecÏnosti, ktereÂ by mohly mõÂt
vliv na zvyÂsÏenõÂ expozice zameÏstnance faktoruÊm
pracovnõÂch podmõÂnek.
§ 41
PouzÏõÂvaÂnõÂ biologickyÂch cÏiniteluÊ a azbestu
(1) ZameÏstnavatel je povinen ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, zÏe budou poprveÂ
pouzÏõÂvaÂny biologickeÂ cÏinitele skupiny 2 azÏ 4, upraveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, a zmeÏny ve vyÂkonu takoveÂ praÂce a daÂle takoveÂ praÂce, prÏi nichzÏ jsou nebo
mohou byÂt zameÏstnanci exponovaÂni azbestu. HlaÂsÏenõÂ
je zameÏstnavatel povinen ucÏinit nejmeÂneÏ 30 dnuÊ prÏed
zahaÂjenõÂm praÂce a daÂle vzÏdy, kdyzÏ dojde ke zmeÏneÏ
pracovnõÂch podmõÂnek, ktereÂ pravdeÏpodobneÏ budou
mõÂt za naÂsledek zvyÂsÏenõÂ expozice azbestoveÂho prachu
nebo prachu z materiaÂluÊ, ktereÂ azbest obsahujõÂ; naÂlezÏitosti hlaÂsÏenõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Povinnost ohlaÂsit praÂce s expozicõÂ azbestu podle veÏt prvnõÂ
a druheÂ zameÏstnavatel nemaÂ, jde-li o praÂci s ojedineÏlou
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a kraÂtkodobou expozicõÂ azbestu33d). PraÂce s ojedineÏlou
a kraÂtkodobou expozicõÂ azbestu a postup prÏi urcÏenõÂ
ojedineÏleÂ a kraÂtkodobeÂ expozice azbestu upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

prÏi praÂci podle tohoto zaÂkona hradõÂ zameÏstnavatel, pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak.

(2) ZameÏstnavatel nebo osoba jõÂm urcÏenaÂ musõÂ prÏi
stanovenõÂ rizika biologickeÂho cÏinitele a azbestu postupovat zpuÊsobem stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

Povinnosti stanoveneÂ v § 37, 38, § 39 odst. 2
põÂsm. b) cÏaÂsti textu prÏed strÏednõÂkem a v § 40 azÏ 42 platõÂ
i pro osobu, kteraÂ podnikaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu a nenõÂ zameÏstnavatelem ve smyslu zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.

(3) ZameÏstnavatel je povinen opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ a omezenõÂ rizik souvisejõÂcõÂch s pouzÏõÂvaÂnõÂm biologickyÂch cÏiniteluÊ skupiny 2 azÏ 4 prÏedem projednat s prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
§ 41a
TeplaÂ voda pro osobnõÂ hygienu zameÏstnancuÊ
(1) ZameÏstnavatel, kteryÂ z individuaÂlnõÂho zdroje
vyraÂbõÂ teplou vodu pro uÂcÏely osobnõÂ hygieny zameÏstnancuÊ, je povinen zajistit, aby v teÂto vodeÏ nebyly prÏekrocÏeny hygienickeÂ limity mikrobiologickyÂch, fyzikaÂlnõÂch, chemickyÂch a organoleptickyÂch ukazateluÊ upraveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) Nelze-li z individuaÂlnõÂho zdroje vyrobit teplou vodu jakosti uvedeneÂ v odstavci 1, muÊzÏe na naÂvrh
zameÏstnavatele prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ povolit vyÂjimku. V naÂvrhu zameÏstnavatel uvede
mikrobiologickeÂ, biologickeÂ, fyzikaÂlnõÂ, organoleptickeÂ
a chemickeÂ ukazatele vody, jejich hodnoty, pruÊkaz, zÏe
nedojde k posÏkozenõÂ zdravõÂ zameÏstnancuÊ v duÊsledku
pouzÏitõÂ teÂto vody, a zpuÊsob zabezpecÏenõÂ dodrzÏovaÂnõÂ
hodnot navrzÏenyÂch ukazateluÊ. RozhodnutõÂ muÊzÏe
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vaÂzat na podmõÂnky.
(3) DodrzÏenõÂ hygienickyÂch limituÊ ukazateluÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 je zameÏstnavatel povinen
kontrolovat v cÏetnosti a rozsahu stanoveneÂm pro kraÂcenyÂ rozbor v zaÂvislosti na pocÏtu zaÂsobovanyÂch fyzickyÂch osob, upravenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
pro pitnou vodu. V prÏõÂpadeÏ havaÂrie nebo jineÂ mimorÏaÂdneÂ udaÂlosti muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ z vlastnõÂho podneÏtu cÏetnost a rozsah kontroly rozhodnutõÂm rozsÏõÂrÏit. V prÏõÂpadeÏ prokazatelneÏ
staÂlyÂch a vyhovujõÂcõÂch ukazateluÊ jakosti vyraÂbeÏneÂ vody
muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na naÂvrh zameÏstnavatele cÏetnost a rozsah kontroly snõÂzÏit.
§ 42
NaÂklady spojeneÂ se zajisÏt'ovaÂnõÂm ochrany zdravõÂ

33d

§ 43

§ 44
UstanovenõÂmi tohoto zaÂkona nejsou dotcÏeny povinnosti zameÏstnavateluÊ a osob uvedenyÂch v § 43 stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.
DõÂ l 8
NaklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
a chemickyÂmi prÏõÂpravky
§ 44a
(1) NaklaÂdaÂnõÂm s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky35a) je jejich vyÂroba, dovoz, vyÂvoz, prodej, pouzÏõÂvaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ, balenõÂ,
oznacÏovaÂnõÂ a vnitropodnikovaÂ doprava.
(2) PrÏi naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi
laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky je kazÏdyÂ povinen
chraÂnit zdravõÂ lidõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a rÏõÂdit se vyÂstrazÏnyÂmi symboly nebezpecÏnosti, standardnõÂmi veÏtami oznacÏujõÂcõÂmi specifickou rizikovost a standardnõÂmi pokyny pro bezpecÏneÂ zachaÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ35a).
(3) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby nesmeÏjõÂ prodaÂvat,
darovat ani jinyÂm zpuÊsobem poskytovat nebezpecÏneÂ
chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ
jako vysoce toxickeÂ35b) jinyÂm fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm, nejsou-li tyto osoby opraÂvneÏny k naklaÂdaÂnõÂ s teÏmito chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky podle odstavce 8.
(4) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby nesmeÏjõÂ prodaÂvat
ani darovat nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako toxickeÂ nebo zÏõÂraveÂ35c)
a) osobaÂm mladsÏõÂm 18 let,
b) osobaÂm zcela nebo zcÏaÂsti zbavenyÂm zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm.
(5) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ

) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady ze dne 27. brÏezna 2003, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice Rady 83/477/EHS o ochraneÏ
pracovnõÂkuÊ prÏed riziky vystavenõÂ azbestu prÏi praÂci.
35a
) § 2 odst. 5 zaÂkona cÏ. 356/2003 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.

35b

) § 2 odst. 5 põÂsm. f) zaÂkona cÏ. 356/2003 Sb.

35c

) § 2 odst. 5 põÂsm. g) a i) zaÂkona cÏ. 356/2003 Sb.
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k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nesmeÏjõÂ prodaÂvat nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ
prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako vysoce toxickeÂ35b), toxickeÂ nebo zÏõÂraveÂ v prodejnõÂch automatech a do prÏinesenyÂch naÂdob.
(6) FyzickeÂ osoby starsÏõÂ 15 let a mladsÏõÂ 18 let
smeÏjõÂ naklaÂdat s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
nebo chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako toxickeÂ nebo zÏõÂraveÂ jen v raÂmci prÏõÂpravy na povolaÂnõÂ
a pod prÏõÂmyÂm dozorem odpoveÏdneÂ osoby. S chemickyÂmi laÂtkami nebo chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ mohou naklaÂdat jen v raÂmci
prÏõÂpravy na povolaÂnõÂ a pod prÏõÂmyÂm dohledem osoby
s odbornou zpuÊsobilostõÂ podle § 44b odst. 1.
(7) FyzickeÂ osoby starsÏõÂ 10 let a mladsÏõÂ 18 let
smeÏjõÂ naklaÂdat s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako zÏõÂraveÂ,
jestlizÏe tyto chemickeÂ laÂtky a prÏõÂpravky jsou soucÏaÂstõÂ
vyÂrobkuÊ, ktereÂ splnÏujõÂ pozÏadavky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy na hracÏky35d).
(8) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smeÏjõÂ
naklaÂdat s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo
chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce
toxickeÂ jen tehdy, jestlizÏe naklaÂdaÂnõÂ s teÏmito chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky majõÂ zabezpecÏeno fyzickou osobou odborneÏ zpuÊsobilou podle § 44b
odst. 1, 2 nebo 7. JednotliveÂ cÏinnosti v raÂmci naklaÂdaÂnõÂ
s teÏmito chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky
muÊzÏe vykonaÂvat i zameÏstnanec, ktereÂho fyzickaÂ osoba
odborneÏ zpuÊsobilaÂ prokazatelneÏ zasÏkolila. OpakovaneÂ
prosÏkolenõÂ se provaÂdõÂ nejmeÂneÏ jedenkraÂt za rok. O sÏkolenõÂ a prosÏkolenõÂ musõÂ byÂt porÏõÂzen põÂsemnyÂ zaÂznam,
kteryÂ je praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ povinna uchovaÂvat po dobu 3 let.
UstanovenõÂ tohoto odstavce se nevztahuje na provozovaÂnõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).
(9) FyzickeÂ osoby, ktereÂ v raÂmci sveÂho zameÏstnaÂnõÂ nebo prÏõÂpravy na povolaÂnõÂ naklaÂdajõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ, toxickeÂ, zÏõÂraveÂ nebo karcinogennõÂ oznacÏeneÂ R-veÏtou 45 nebo 49, mutagennõÂ
oznacÏeneÂ R-veÏtou 46 a toxickeÂ pro reprodukci oznacÏeneÂ R-veÏtou 60 nebo 61, musõÂ byÂt prokazatelneÏ seznaÂmeny s nebezpecÏnyÂmi vlastnostmi chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, se kteryÂmi naklaÂdajõÂ, zaÂsadami ochrany zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed jejich
sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky a zaÂsadami prvnõÂ prÏedleÂkarÏskeÂ pomoci.
(10) PraÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ je povinna vydat pro pracovisÏteÏ, na
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neÏmzÏ se naklaÂdaÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
nebo chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako
vysoce toxickeÂ, toxickeÂ, zÏõÂraveÂ nebo karcinogennõÂ
oznacÏeneÂ R-veÏtou 45 nebo 49, mutagennõÂ oznacÏeneÂ
R-veÏtou 46 a toxickeÂ pro reprodukci oznacÏeneÂ R-veÏtou
60 nebo 61, põÂsemnaÂ pravidla o bezpecÏnosti, ochraneÏ
zdravõÂ a ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏi praÂci s teÏmito
chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky. Pravidla
musõÂ byÂt volneÏ dostupnaÂ zameÏstnancuÊm na pracovisÏti
a musõÂ obsahovat zejmeÂna informace o nebezpecÏnyÂch
vlastnostech chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, se kteryÂmi zameÏstnanci naklaÂdajõÂ, pokyny
pro bezpecÏnost, ochranu zdravõÂ a ochranu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, pokyny pro prvnõÂ prÏedleÂkarÏskou pomoc
a postup prÏi nehodeÏ. Text pravidel je praÂvnickaÂ osoba
nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ povinna
projednat s orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏõÂslusÏnyÂm podle mõÂsta cÏinnosti.
(11) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jsou
povinny skladovat nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako vysoce toxickeÂ
v prostoraÂch, ktereÂ jsou uzamykatelneÂ, zabezpecÏeneÂ
proti vloupaÂnõÂ a vstupu nepovolanyÂch osob. PrÏi skladovaÂnõÂ musõÂ byÂt vyloucÏena zaÂmeÏna a vzaÂjemneÂ sÏkodliveÂ puÊsobenõÂ uskladneÏnyÂch chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ a zabraÂneÏno jejich pronikaÂnõÂ do
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a ohrozÏenõÂ zdravõÂ lidu.
(12) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ naklaÂdajõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ, jsou povinny veÂst evidenci
teÏchto chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ. Evidence se vede pro kazÏdou nebezpecÏnou chemickou
laÂtku a chemickyÂ prÏõÂpravek oddeÏleneÏ a evidencÏnõÂ zaÂznamy musõÂ obsahovat uÂdaje o prÏijateÂm a vydaneÂm
mnozÏstvõÂ, stavu zaÂsob a jmeÂno osoby (naÂzev nebo
firmu), ktereÂ byly chemickaÂ laÂtka nebo chemickyÂ prÏõÂpravek vydaÂny. EvidencÏnõÂ zaÂznamy se uchovaÂvajõÂ nejmeÂneÏ po dobu 5 let po dosazÏenõÂ nuloveÂho stavu zaÂsob
nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky nebo chemickeÂho prÏõÂpravku. UstanovenõÂ tohoto odstavce se nevztahuje na
provozovaÂnõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce
a deratizace.
§ 44b
OdbornaÂ zpuÊsobilost
(1) Za fyzickeÂ osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ pro naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ,
nejde-li o vyÂrobu, dovoz nebo prodej nebezpecÏnyÂch
chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikova-

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 171/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na hracÏky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nyÂch jako vysoce toxickeÂ a o vyÂkon speciaÂlnõÂ ochranneÂ
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se povazÏujõÂ
a) absolventi vysokyÂch sÏkol, kterÏõÂ
1. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v akreditovaneÂm
magisterskeÂm studijnõÂm programu vsÏeobecneÂ
leÂkarÏstvõÂ nebo farmacie, nebo v akreditovanyÂch
magisterskyÂch studijnõÂch programech v oblasti
veterinaÂrnõÂho leÂkarÏstvõÂ a hygieny,
2. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti oboruÊ
chemie,
3. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti skupiny ucÏitelskyÂch oboruÊ se zameÏrÏenõÂm na chemii, nebo
4. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ a majõÂ doklad
o absolvovaÂnõÂ speciaÂlnõÂ pruÊpravy pro vyÂkon
praÂce ve zdravotnictvõÂ35e) nebo doklad o absolvovaÂnõÂ celozÏivotnõÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ v oboru toxikologie35f),
5. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v akreditovaneÂm
magisterskeÂm studijnõÂm programu rostlinoleÂkarÏstvõÂ nebo ochrana rostlin, poprÏõÂpadeÏ v raÂmci
programu celozÏivotnõÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ v tomto
oboru35g),
b) fyzickeÂ osoby, ktereÂ majõÂ jineÂ vzdeÏlaÂnõÂ, nezÏ je uvedeno v põÂsmenu a), a ktereÂ se podrobily uÂspeÏsÏneÂ
zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti a majõÂ osveÏdcÏenõÂ
podle odstavce 5 o odborneÂ zpuÊsobilosti k naklaÂdaÂnõÂ s chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ.
(2) Za fyzickeÂ osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ pro vyÂrobu, dovoz nebo prodej nebezpecÏnyÂch chemickyÂch
laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch jako vysoce toxickeÂ se povazÏujõÂ fyzickeÂ osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20).
(3) Komisi pro prÏezkousÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
pro naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce
toxickeÂ (daÂle jen ¹zkusÏebnõÂ mõÂstoª) zrÏizuje prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem zpuÊsob
zrÏõÂzenõÂ komise a jejõÂ slozÏenõÂ, obsah a formu prÏihlaÂsÏky
ke zkousÏce, zaÂkladnõÂ obsah a podmõÂnky provedenõÂ
zkousÏky.
(4) Ke zkousÏce se muÊzÏe prÏihlaÂsit u ktereÂhokoliv

35e
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zkusÏebnõÂho mõÂsta fyzickaÂ osoba starsÏõÂ 18 let, kteraÂ maÂ
trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, poprÏõÂpadeÏ bydlisÏteÏ, jde-li o fyzickou osobu, kteraÂ trvalyÂ pobyt na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nemaÂ (daÂle jen ¹uchazecÏª). PozvaÂnku ke zkousÏce dorucÏõÂ zkusÏebnõÂ mõÂsto uchazecÏi
nejpozdeÏji 30 dnõÂ prÏed termõÂnem konaÂnõÂ zkousÏky.
(5) PrÏi uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace nebo jineÂ
zpuÊsobilosti, kterou staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci CÏeskeÂ republiky
nebo cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie nebo jejich rodinnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci zõÂskali v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie, se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30a). Pokud komise pro prÏezkousÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti uznaÂ odbornou kvalifikaci podle odstavce 4
pouze cÏaÂstecÏneÏ, je uchazecÏ opraÂvneÏn sklaÂdat rozdõÂlovou zkousÏku. U rozdõÂloveÂ zkousÏky nenõÂ uchazecÏ
zkousÏen z teÏch oblastõÂ, uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu35j), ve kteryÂch mu byla uznaÂna zõÂskanaÂ
odbornaÂ kvalifikace postupem podle veÏty prvnõÂ.
(6) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydaÂ uchazecÏi, kteryÂ uÂspeÏsÏneÏ vykonal zkousÏku, nejpozdeÏji do
30 dnuÊ ode dne vykonaÂnõÂ zkousÏky osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ
zpuÊsobilosti pro naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi
jako vysoce toxickeÂ. Za vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ se platõÂ
spraÂvnõÂ poplatek35h). OsveÏdcÏenõÂ je platneÂ po dobu
5 let ode dne jeho vydaÂnõÂ.
(7) FyzickeÂ osoby, kteryÂm bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o autorizaci35i) pro chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ
prÏõÂpravky vysoce toxickeÂ, se povazÏujõÂ za odborneÏ zpuÊsobileÂ podle odstavce 1 do doby skoncÏenõÂ platnosti
rozhodnutõÂ o autorizaci.
H L AVA I I I
Ï EDCHAÂZENIÂ VZNIKU A SÏIÂR
Ï ENIÂ
PR
INFEKCÏNIÂCH ONEMOCNEÏNIÂ
DõÂ l 1
OcÏkovaÂnõÂ a spolupraÂce orgaÂnuÊ ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ se zdravotnickyÂmi zarÏõÂzenõÂmi
§ 45
(1) K ochraneÏ prÏed vznikem, sÏõÂrÏenõÂm a k omezenõÂ
vyÂskytu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ spolupracujõÂ zdravot-

) § 54 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

35f

) § 98 zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
35g
) § 82 odst. 2 zaÂkona cÏ. 326/2004 Sb., o rostlinoleÂkarÏskeÂ peÂcÏi a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.
35j

) VyhlaÂsÏka cÏ. 428/2004 Sb., o zõÂskaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi
prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ.
35h
) PolozÏka 22 SazebnõÂku spraÂvnõÂch poplatkuÊ zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
35i

) § 18 azÏ 20 zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nickaÂ zarÏõÂzenõÂ staÂtu a osoby provozujõÂcõÂ nestaÂtnõÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂª)
s orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ a provaÂdeÏjõÂ opatrÏenõÂ
stanovenaÂ tõÂmto zaÂkonem nebo na zaÂkladeÏ zaÂkona prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. NaÂklady
spojeneÂ s takovou cÏinnostõÂ, ktereÂ nejsou hrazeny ze
zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, hradõÂ staÂt v rozsahu stanoveneÂm
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) ZdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ jsou povinna zajistit
a proveÂst pravidelnaÂ, zvlaÂsÏtnõÂ a mimorÏaÂdnaÂ ocÏkovaÂnõÂ,
ocÏkovaÂnõÂ prÏi uÂrazech, poraneÏnõÂch, nehojõÂcõÂch se ranaÂch
a prÏed neÏkteryÂmi leÂcÏebnyÂmi vyÂkony, poprÏõÂpadeÏ pasivnõÂ
imunizaci fyzickyÂch osob, ktereÂ majõÂ v peÂcÏi [naprÏõÂklad
podaÂnõÂm dalsÏõÂch imunobiologickyÂch prÏõÂpravkuÊ36)]
v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
(3) PrÏi vyÂskytu infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ stanoveneÂho provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo prÏi podezrÏenõÂ na vyÂskyt takoveÂho infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ jsou
zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ povinna narÏõÂdit izolaci vzÏdy na
infekcÏnõÂm oddeÏlenõÂ, prÏõÂpadneÏ oddeÏlenõÂ tuberkuloÂzy
nebo venerologickeÂm oddeÏlenõÂ nemocnice nebo odborneÂho leÂcÏebneÂho uÂstavu. NemaÂ-li zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ
zrÏõÂzeno takoveÂ oddeÏlenõÂ, je povinno zajistit zdravotnõÂ
peÂcÏi o fyzickou osobu v jineÂm zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ
a prÏevoz pacienta do tohoto zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ.
V ostatnõÂch prÏõÂpadech se izolace provaÂdõÂ podle prozatõÂmnõÂho opatrÏenõÂ zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
ve zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ nebo v mõÂsteÏ pobytu fyzickeÂ osoby.
§ 46
(1) FyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt, cizinec, jemuzÏ byl povolen trvalyÂ
pobyt, cizinec, kteryÂ je opraÂvneÏn k trvaleÂmu pobytu na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, a daÂle cizinec, jemuzÏ byl povolen prÏechodnyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na
dobu delsÏõÂ nezÏ 90 dnuÊ nebo je opraÂvneÏn na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky pobyÂvat po dobu delsÏõÂ nezÏ 90 dnuÊ,
jsou povinni podrobit se, v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu upravenyÂch prÏõÂpadech a termõÂnech, stanoveneÂmu
druhu pravidelneÂho ocÏkovaÂnõÂ. ProvaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem stanoveneÂ fyzickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby,
ktereÂ majõÂ byÂt zarÏazeny na pracovisÏteÏ s vysÏsÏõÂm rizikem
vzniku infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ, jsou povinny podrobit
se ve stanoveneÂm rozsahu stanoveneÂmu druhu zvlaÂsÏtnõÂho ocÏkovaÂnõÂ.
(2) PrÏed provedenõÂm pravidelneÂho a zvlaÂsÏtnõÂho
ocÏkovaÂnõÂ je fyzickaÂ osoba povinna podrobit se v prÏõÂpadech upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
vysÏetrÏenõÂ stavu imunity (odolnosti). PravidelneÂ

36

) § 2 odst. 3 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 79/1997 Sb.
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a zvlaÂsÏtnõÂ ocÏkovaÂnõÂ se neprovede prÏi zjisÏteÏnõÂ imunity
vuÊcÏi infekci nebo zjisÏteÏnõÂ zdravotnõÂho stavu, kteryÂ
braÂnõÂ podaÂnõÂ ocÏkovacõÂ laÂtky (trvalaÂ kontraindikace).
O teÏchto skutecÏnostech zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ vystavõÂ
fyzickeÂ osobeÏ potvrzenõÂ a duÊvod upusÏteÏnõÂ od ocÏkovaÂnõÂ
zapõÂsÏe do zdravotnickeÂ dokumentace.
(3) ZjistõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ, zÏe se nezletilaÂ fyzickaÂ osoba nepodrobila ocÏkovaÂnõÂ nebo vysÏetrÏenõÂ podle odstavce 2, a jde-li o nezletilou fyzickou osobu, kteraÂ nemaÂ zvoleneÂho praktickeÂho
leÂkarÏe, stanovõÂ jõÂ rozhodnutõÂm povinnost podrobit se
tomuto ocÏkovaÂnõÂ nebo vysÏetrÏenõÂ v urcÏeneÂm zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ.
(4) Jde-li o osobu, kteraÂ nedovrsÏila 15 rok sveÂho
veÏku, odpovõÂdaÂ za splneÏnõÂ povinnostõÂ podle odstavcuÊ 1
azÏ 3 jejõÂ zaÂkonnyÂ zaÂstupce12).
(5) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂ vydal
rozhodnutõÂ podle odstavce 3, pozÏaÂdaÂ urcÏeneÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, aby ocÏkovaÂnõÂ nebo vysÏetrÏenõÂ provedlo.
UrcÏeneÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ je povinno zÏaÂdosti vyhoveÏt.
(6) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ cÏleneÏnõÂ ocÏkovaÂnõÂ, podmõÂnky provedenõÂ ocÏkovaÂnõÂ, zpuÊsoby vysÏetrÏovaÂnõÂ imunity, pracovisÏteÏ s vysÏsÏõÂm rizikem vzniku infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ a podmõÂnky, za nichzÏ mohou byÂt
v souvislosti se zvlaÂsÏtnõÂm ocÏkovaÂnõÂm fyzickeÂ osoby
zarÏazeny na pracovisÏteÏ s vysÏsÏõÂm rizikem vzniku infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ.
§ 47
(1) K pravidelneÂmu, zvlaÂsÏtnõÂmu a mimorÏaÂdneÂmu
ocÏkovaÂnõÂ muÊzÏe zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂt jen ocÏkovacõÂ laÂtky, ktereÂ zajistõÂ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ (§ 80 odst. 7). To neplatõÂ,
a) jde-li o ocÏkovacõÂ laÂtku proti tuberkuloÂze a tuberkulõÂn, nebo
b) pozÏaÂdaÂ-li fyzickaÂ osoba o provedenõÂ tohoto ocÏkovaÂnõÂ jinou ocÏkovacõÂ laÂtkou, nezÏ zajistily prÏõÂslusÏneÂ
orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ (§ 80 odst. 7).
PrÏi kazÏdeÂm ocÏkovaÂnõÂ musõÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ
dodrzÏet naÂvod k pouzÏitõÂ a postup stanovenyÂ vyÂrobcem.
(2) V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 1 põÂsm. b) zajistõÂ
ocÏkovacõÂ laÂtku na pravidelneÂ, zvlaÂsÏtnõÂ nebo mimorÏaÂdneÂ
ocÏkovaÂnõÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ ocÏkovaÂnõÂ provaÂdõÂ. Tato ocÏkovacõÂ laÂtka musõÂ byÂt jako leÂcÏivyÂ prÏõÂpravek registrovaÂna a zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ ji musõÂ pouzÏõÂt
v souladu s podmõÂnkami registrace.
(3) KazÏdeÂ provedeneÂ ocÏkovaÂnõÂ zapõÂsÏe zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem do ocÏkovacõÂho pruÊkazu nebo zdravot-
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nõÂho a ocÏkovacõÂho pruÊkazu dõÂteÏte a mladistveÂho, kteryÂ
vydaÂ prÏi prvnõÂm ocÏkovaÂnõÂ, a do zdravotnickeÂ dokumentace ocÏkovaneÂho. PrÏi kazÏdeÂm dalsÏõÂm ocÏkovaÂnõÂ je
ocÏkovanyÂ povinen prÏedlozÏit ocÏkovacõÂ pruÊkaz nebo
zdravotnõÂ a ocÏkovacõÂ pruÊkaz dõÂteÏte a mladistveÂho k provedenõÂ zaÂznamu.
§ 47a
(1) PravidelnaÂ ocÏkovaÂnõÂ deÏtõÂ provaÂdeÏjõÂ prakticÏtõÂ
leÂkarÏi pro deÏti a dorost, s vyÂjimkou ocÏkovaÂnõÂ novorozencuÊ proti tuberkuloÂze a ocÏkovaÂnõÂ novorozencuÊ
HBsAg pozitivnõÂch matek proti viroveÂ hepatitideÏ B,
kteraÂ provaÂdeÏjõÂ na novorozeneckyÂch oddeÏlenõÂch porodnic leÂkarÏi teÏchto oddeÏlenõÂ. OcÏkovaÂnõÂ proti tuberkuloÂze u deÏtõÂ, ktereÂ nebyly ocÏkovaÂny na novorozeneckyÂch oddeÏlenõÂch, a prÏeocÏkovaÂnõÂ proti tuberkuloÂze zajisÏt'ujõÂ odbornõÂ leÂkarÏi pneumoftizeologoveÂ (pulmologoveÂ). PravidelneÂ ocÏkovaÂnõÂ zletilyÂch fyzickyÂch osob
provaÂdeÏjõÂ prÏõÂslusÏnõÂ prakticÏtõÂ leÂkarÏi pro dospeÏleÂ; tato
ocÏkovaÂnõÂ mohou provaÂdeÏt i leÂkarÏi zdravotnõÂch uÂstavuÊ.
U osob umõÂsteÏnyÂch ve zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂch,
uÂstavech sociaÂlnõÂ peÂcÏe a obdobnyÂch zarÏõÂzenõÂch provaÂdeÏjõÂ ocÏkovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona takeÂ leÂkarÏi teÏchto
zarÏõÂzenõÂ.
(2) ZvlaÂsÏtnõÂ a mimorÏaÂdneÂ ocÏkovaÂnõÂ provaÂdeÏjõÂ prÏõÂslusÏnõÂ prakticÏtõÂ leÂkarÏi, leÂkarÏi zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe
nebo leÂkarÏi zdravotnõÂch uÂstavuÊ.
(3) OcÏkovaÂnõÂ proti tetanu prÏi poraneÏnõÂch a nehojõÂcõÂch se ranaÂch provaÂdeÏjõÂ leÂkarÏi, kterÏõÂ osÏetrÏujõÂ poraneÏnõÂ
nebo nehojõÂcõÂ se raÂnu, poprÏõÂpadeÏ prÏõÂslusÏnõÂ prakticÏtõÂ leÂkarÏi nebo leÂkarÏi zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe. OcÏkovaÂnõÂ
proti vzteklineÏ po poraneÏnõÂ zvõÂrÏetem podezrÏelyÂm z naÂkazy vzteklinou provaÂdeÏjõÂ leÂkarÏi antirabickyÂch center
prÏi vybranyÂch infekcÏnõÂch oddeÏlenõÂch nemocnic.
§ 48
Osoba, kteraÂ dopravuje a skladuje ocÏkovacõÂ laÂtky,
je povinna dodrzÏet podmõÂnky stanoveneÂ vyÂrobcem
v naÂvodu k jejich pouzÏitõÂ.
§ 49
OcÏkovacõÂ laÂtky, zajisÏteÏneÂ Ministerstvem zdravotnictvõÂ pro pravidelneÂ, zvlaÂsÏtnõÂ a mimorÏaÂdneÂ [§ 69
odst. 1 põÂsm. g)] ocÏkovaÂnõÂ, s vyÂjimkou teÏch, ktereÂ jsou
hrazeny z verÏejneÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, jsou hrazeny ze staÂtnõÂho rozpocÏtu. PravidelnaÂ, zvlaÂsÏtnõÂ a mimorÏaÂdnaÂ ocÏkovaÂnõÂ jinou ocÏkovacõÂ laÂtkou, nezÏ zajistilo Ministerstvo zdravotnictvõÂ [§ 47 odst. 1 põÂsm. b)], jakozÏ
i ostatnõÂ ocÏkovaÂnõÂ se provaÂdeÏjõÂ za cenu sjednanou s osobou, kteraÂ si jejich provedenõÂ objednala, pokud zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy nestanovõÂ jinak.
§ 50
Jesle nebo prÏedsÏkolnõÂ zarÏõÂzenõÂ mohou prÏijmout
pouze dõÂteÏ, ktereÂ se podrobilo stanovenyÂm pravidelnyÂm ocÏkovaÂnõÂm, maÂ doklad, zÏe je proti naÂkaze imunnõÂ

nebo se nemuÊzÏe ocÏkovaÂnõÂ podrobit pro trvalou kontraindikaci.
§ 51
ZdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ je povinno prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
a) neprodleneÏ sdeÏlit neobvykleÂ reakce po ocÏkovaÂnõÂ,
b) na jeho zÏaÂdost sdeÏlit osobnõÂ uÂdaje fyzickyÂch osob,
ktereÂ majõÂ ve sveÂ evidenci, a to jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
rodneÂ cÏõÂslo a trvalyÂ pobyt, daÂle druh a datum
ocÏkovaÂnõÂ, trvalou kontraindikaci cÏi imunitu vuÊcÏi
naÂkaze,
c) umozÏnit, aby pro potrÏeby kontroly prevence
vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ zameÏstnanec orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nahlõÂzÏel do
zdravotnickeÂ dokumentace a porÏizoval z nõÂ vyÂpisy.
§ 52
SÏkolskaÂ zarÏõÂzenõÂ pro vyÂkon uÂstavnõÂ vyÂchovy,
ochranneÂ vyÂchovy a preventivneÏ vyÂchovneÂ peÂcÏe
a uÂstavy sociaÂlnõÂ peÂcÏe jsou povinny oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, zÏe fyzickaÂ
osoba umõÂsteÏnaÂ v tomto zarÏõÂzenõÂ nebo uÂstavu se nepodrobila pravidelneÂmu nebo zvlaÂsÏtnõÂmu ocÏkovaÂnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ zÏe jsou pochybnosti o splneÏnõÂ teÂto povinnosti. ZarÏõÂzenõÂ pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ (§ 7 odst. 1)
je povinno poskytnout orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ na jeho zÏaÂdost uÂdaje o ocÏkovaÂnõÂ deÏtõÂ nebo mladistvyÂch, kterÏõÂ do jejich zarÏõÂzenõÂ dochaÂzejõÂ, pokud mu
je zaÂkonnyÂ zaÂstupce dõÂteÏte nebo mladistveÂho na jeho
zÏaÂdost sdeÏlil.
OpatrÏenõÂ proti sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ
fyzickyÂmi osobami, ktereÂ vylucÏujõÂ
choroboplodneÂ zaÂrodky
§ 53
(1) FyzickeÂ osoby po naÂkaze vyvolaneÂ virem lidskeÂho imunodeficitu, fyzickeÂ osoby vylucÏujõÂcõÂ choroboplodneÂ zaÂrodky brÏisÏnõÂho tyfu a paratyfu a fyzickeÂ
osoby s chronickyÂm onemocneÏnõÂm virovyÂm zaÂneÏtem
jater B a C, pokud jim nebo jejich zaÂkonnyÂm zaÂstupcuÊm byla tato skutecÏnost leÂkarÏem sdeÏlena (daÂle jen
¹nosicÏiª), jsou povinny
a) podrobit se leÂcÏenõÂ, leÂkarÏskeÂmu dohledu, potrÏebneÂmu laboratornõÂmu vysÏetrÏenõÂ a dalsÏõÂm protiepidemickyÂm opatrÏenõÂm; povinnost podrobit se leÂcÏenõÂ se nevztahuje na fyzickou osobu po naÂkaze
vyvolaneÂ virem lidskeÂho imunodeficitu ve stavu
teÏzÏkeÂho onemocneÏnõÂ,
b) dodrzÏovat poucÏenõÂ leÂkarÏe o ochraneÏ jinyÂch fyzickyÂch osob prÏed prÏenosem infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ, jehozÏ jsou nosicÏi,
c) nevykonaÂvat cÏinnosti, prÏi nichzÏ by vzhledem ke
sveÂmu nosicÏstvõÂ ohrozÏovaly zdravõÂ jinyÂch fyzickyÂch osob,
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d) informovat leÂkarÏe prÏed vysÏetrÏovacõÂm nebo leÂcÏebnyÂm vyÂkonem a prÏi prÏijetõÂ do uÂstavnõÂ peÂcÏe o sveÂm
nosicÏstvõÂ; pokud maÂ nosicÏ poruchu veÏdomõÂ, ucÏinõÂ
tak ihned, jakmile mu to jeho zdravotnõÂ stav
umozÏnÏuje,
e) sdeÏlit sveÂ nosicÏstvõÂ prÏi prÏijetõÂ do zarÏõÂzenõÂ sociaÂlnõÂ
peÂcÏe,
f) oznamovat praktickeÂmu leÂkarÏi, kteryÂ je registruje11), osobnõÂ uÂdaje (jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ, mõÂsto trvaleÂho a prÏechodneÂho pobytu),
uÂdaje o zameÏstnaÂnõÂ a zmeÏny v teÏchto uÂdajõÂch.
(2) NosicÏ brÏisÏnõÂho tyfu a paratyfu A, B a C nesmõÂ
byÂt po dobu nosicÏstvõÂ drzÏitelem zdravotnõÂho pruÊkazu.
Pokud mu byl zdravotnõÂ pruÊkaz vystaven, je povinen
ihned poteÂ, kdy mu bylo leÂkarÏem sdeÏleno, zÏe je nosicÏem, odevzdat ho praktickeÂmu leÂkarÏi, kteryÂ ho registruje. Ten mu zdravotnõÂ pruÊkaz vraÂtõÂ, jakmile pominuly
duÊvody pro jeho odevzdaÂnõÂ.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
z vlastnõÂho nebo jineÂho podneÏtu rozhodne o rozsahu
protiepidemickyÂch opatrÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a),
s vyÂjimkou leÂcÏenõÂ, a stanovõÂ cÏinnosti podle odstavce 1
põÂsm. c); muÊzÏe teÂzÏ fyzickeÂ osobeÏ rozhodnutõÂm stanovit, ktereÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ opatrÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a) provede. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(4) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂ vydal
rozhodnutõÂ podle odstavce 3, pozÏaÂdaÂ urcÏeneÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, aby opatrÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a)
provedlo. UrcÏeneÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ je povinno zÏaÂdosti vyhoveÏt.
§ 54
(1) ZdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ osÏetrÏujõÂcõÂ nosicÏe je povinno hlaÂsit neprodleneÏ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ osobnõÂ uÂdaje a zmeÏny v teÏchto uÂdajõÂch, skutecÏnost, zÏe nosicÏ zmeÏnil zameÏstnaÂnõÂ, pokud je
mu tato skutecÏnost znaÂma, a ukoncÏenõÂ narÏõÂzeneÂ izolace.
(2) Je-li prÏed propusÏteÏnõÂm nosicÏe z uÂstavnõÂ peÂcÏe
prokaÂzaÂno vylucÏovaÂnõÂ puÊvodce infekce, zdravotnickeÂ
zarÏõÂzenõÂ informuje o teÂto skutecÏnosti prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
DõÂ l 2
OchrannaÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace
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a k ochraneÏ zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek prÏed puÊvodci a prÏenasÏecÏi infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ, sÏkodlivyÂmi
a epidemiologicky vyÂznamnyÂmi cÏlenovci, hlodavci
a dalsÏõÂmi zÏivocÏichy. CÏlenõÂ se na
a) beÏzÏnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteraÂ jako soucÏaÂst cÏisÏteÏnõÂ a beÏzÏnyÂch technologickyÂch a pracovnõÂch postupuÊ smeÏrÏuje k prÏedchaÂzenõÂ vzniku infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ a vyÂskytu
sÏkodlivyÂch a epidemiologicky vyÂznamnyÂch cÏlenovcuÊ, hlodavcuÊ a dalsÏõÂch zÏivocÏichuÊ,
b) speciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odbornaÂ cÏinnost cõÂlenaÂ na likvidaci puÊvodcuÊ a prÏenasÏecÏuÊ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ
a zvyÂsÏeneÂho vyÂskytu sÏkodlivyÂch a epidemiologicky vyÂznamnyÂch cÏlenovcuÊ, hlodavcuÊ a dalsÏõÂch
zÏivocÏichuÊ.
§ 56
Osoba, kteraÂ provaÂdõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci,
a) smõÂ pouzÏõÂt jen prÏõÂpravky, jejichzÏ uvedenõÂ na trh
bylo povoleno37a) a musõÂ dodrzÏet naÂvod k jejich
pouzÏitõÂ stanovenyÂ vyÂrobcem,
b) muÊzÏe pouzÏõÂt prÏõÂpravky a postupy jen v mõÂrÏe nezbytneÏ nutneÂ tak, aby uÂcÏelu ochranneÂ dezinfekce,
dezinsekce a deratizace bylo dosazÏeno a zÏivotnõÂ
a pracovnõÂ podmõÂnky nebyly ohrozÏeny cÏi posÏkozeny,
c) je povinna kontrolovat jejõÂ uÂcÏinnost.
§ 57
(1) BeÏzÏnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potrÏeby provaÂdeÏt kazÏdaÂ
osoba, a to jako soucÏaÂst cÏisÏteÏnõÂ a beÏzÏnyÂch technologickyÂch a pracovnõÂch postupuÊ.
(2) SpeciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci je povinna podle potrÏeby ve sveÂ provozovneÏ zajistit kazÏdaÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je podnikatelem, praÂvnickaÂ osoba a kazÏdaÂ osoba prÏi likvidaci puÊvodcuÊ naÂkaz, prÏi zvyÂsÏeneÂm vyÂskytu sÏkodlivyÂch a epidemiologicky vyÂznamnyÂch cÏlenovcuÊ, hlodavcuÊ a dalsÏõÂch zÏivocÏichuÊ. Jde-li o obytneÂ mõÂstnosti, pobytoveÂ
mõÂstnosti a nebytoveÂ prostory neslouzÏõÂcõÂ k podnikaÂnõÂ,
maÂ povinnost podle veÏty prvnõÂ vlastnõÂk nemovitosti
nebo spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ a u nemovitosti v majetku
CÏeskeÂ republiky organizacÏnõÂ slozÏka staÂtu nebo prÏõÂspeÏvkovaÂ organizace, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ hospodarÏenõÂ s nõÂ.

§ 55

§ 58

Ochrannou dezinfekcõÂ, dezinsekcõÂ a deratizacõÂ je
cÏinnost smeÏrÏujõÂcõÂ k ochraneÏ zdravõÂ fyzickyÂch osob

(1) SpeciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci, s vyÂjimkou speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce

37a

) ZaÂkon cÏ. 120/2002 Sb., o podmõÂnkaÂch uvaÂdeÏnõÂ biocidnõÂch prÏõÂpravkuÊ a uÂcÏinnyÂch laÂtek na trh a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.
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provaÂdeÏneÂ zdravotnickyÂm zarÏõÂzenõÂm v jeho objektech
jakozÏ i speciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinaÂrÏskyÂch nebo zemeÏdeÏlskyÂch provozech muÊzÏe provaÂdeÏt fyzickaÂ osoba, kteraÂ
a) dovrsÏila veÏk 18 let,
b) absolvovala odbornyÂ kurs nebo jinak zõÂskala odborneÂ znalosti v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem37c),
c) podrobila se prÏed komisõÂ uÂspeÏsÏneÏ zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti a maÂ osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti.
(2) SpeciaÂlnõÂ ochrannaÂ dezinfekce, dezinsekce
a deratizace v potravinaÂrÏskyÂch nebo zemeÏdeÏlskyÂch
provozech muÊzÏe byÂt vykonaÂvaÂna jen pod dohledem
a rÏõÂzenõÂm fyzickeÂ osoby, kteraÂ
a) absolvovala speciaÂlnõÂ mistrovskyÂ kurs nebo jinak
zõÂskala odborneÂ znalosti v rozsahu upraveneÂm
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem37c),
b) podrobila se prÏed komisõÂ uÂspeÏsÏneÏ zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti a maÂ osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti.
(3) SpeciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci, prÏi ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ toxickeÂ nebo vysoce
toxickeÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky30) muÊzÏe
provaÂdeÏt fyzickaÂ osoba, kteraÂ
a) dovrsÏila veÏk 18 let,
b) absolvovala odbornyÂ kurs pro praÂci s toxickyÂmi
a vysoce toxickyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky nebo jinak zõÂskala odborneÂ znalosti v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem37c),
c) podrobila se prÏed komisõÂ uÂspeÏsÏneÏ zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti a maÂ osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti.

§ 59
(1) Kursy k zõÂskaÂnõÂ znalostõÂ pro vyÂkon speciaÂlnõÂ
ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58
odst. 1 azÏ 4 muÊzÏe provozovat pouze osoba, kteraÂ maÂ
odbornou zpuÊsobilost podle § 58 odst. 1 a povolenõÂ
vydaneÂ pro uÂcÏely podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
Pro vydaÂnõÂ povolenõÂ neplatõÂ spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(2) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na naÂvrh
osoby, kteraÂ hodlaÂ provozovat kursy, povolenõÂ vydaÂ,
jestlizÏe navrhovanyÂ obsah a rozsah kursu je v souladu
s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, osoba, kteraÂ hodlaÂ
provozovat kursy maÂ stanovenou odbornost a navrhovanyÂ stupenÏ vzdeÏlaÂnõÂ a doba praxe prÏednaÂsÏejõÂcõÂch v cÏinnostech souvisejõÂcõÂch se speciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekcõÂ, dezinsekcõÂ a deratizacõÂ odpovõÂdaÂ povaze kursu.
§ 60
(1) Komisi pro prÏezkousÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
podle § 58 odst. 1 azÏ 4 zrÏizuje prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ. K provedenõÂ zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti podaÂvaÂ fyzickaÂ osoba prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏihlaÂsÏku, jejõÂzÏ naÂlezÏitosti
upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) OsveÏdcÏenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti vydaÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ; pro jeho vydaÂnõÂ neplatõÂ
spraÂvnõÂ rÏaÂd. V prÏõÂpadeÏ, zÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ osveÏdcÏenõÂ nevydaÂ, je povinen o tom fyzickou
osobu põÂsemneÏ vyrozumeÏt. Proti nevydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ
muÊzÏe fyzickaÂ osoba do 3 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ vyrozumeÏnõÂ podat naÂmitky. O naÂmitkaÂch rozhoduje nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Jsou-li pro to
duÊvody naÂmitkaÂm vyhovõÂ; jinak naÂmitky zamõÂtne a nevydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ potvrdõÂ. Proti tomuto rozhodnutõÂ nelze podat odvolaÂnõÂ. OsveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti je
platneÂ po dobu 5 let ode dne jeho vydaÂnõÂ.

Ï õÂdit a dohlõÂzÏet na vyÂkon speciaÂlnõÂ ochranneÂ
(4) R
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, prÏi ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ toxickeÂ nebo vysoce toxickeÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky, muÊzÏe fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ kvalifikaci podle odstavcuÊ 2 a 3.

(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ slozÏenõÂ komise, zaÂkladnõÂ obsah a podmõÂnky provedenõÂ zkousÏky
odborneÂ zpuÊsobilosti.

(5) PrÏedpokladem k prÏijetõÂ do kursu podle odstavce 2 põÂsm. a) je absolvovaÂnõÂ odborneÂho kursu podle
odstavce 1 põÂsm. b) nebo platneÂ osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ
zpuÊsobilosti v rozsahu odstavce 1 põÂsm. c) a 5 let praxe
ve speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. PrÏedpokladem prÏijetõÂ do kursu podle odstavce 3
põÂsm. b) je absolvovaÂnõÂ odborneÂho kursu podle odstavce 2 põÂsm. b) nebo platneÂ osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ
zpuÊsobilosti v rozsahu podle odstavce 1 põÂsm. c).

(1) PrÏi uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace nebo jineÂ
zpuÊsobilosti, kterou staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci CÏeskeÂ republiky
nebo cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie nebo jejich rodinnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci zõÂskali v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie, se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30a).

37c

§ 60a

(2) Pokud komise pro prÏezkousÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti uznaÂ odbornou kvalifikaci podle § 58 odst. 1

) VyhlaÂsÏka cÏ. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostõÂ a dalsÏõÂch podmõÂnkaÂch k zõÂskaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti v neÏkteryÂch oborech
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.

CÏaÂstka 165

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 471 / 2005

azÏ 4 pouze cÏaÂstecÏneÏ, je uchazecÏ opraÂvneÏn sklaÂdat rozdõÂlovou zkousÏku.
(3) U rozdõÂloveÂ zkousÏky nenõÂ uchazecÏ zkousÏen
z teÏch oblastõÂ, uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu37c), ve kteryÂch mu byla uznaÂna zõÂskanaÂ odbornaÂ
kvalifikace postupem podle odstavce 1. UstanovenõÂ § 60
se pouzÏije obdobneÏ.
§ 61
(1) Osoba, kteraÂ je opraÂvneÏna provozovat speciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,
je povinna
a) evidovat pouzÏiteÂ prÏõÂpravky, jejich druh, mnozÏstvõÂ,
dobu, mõÂsto a uÂcÏel pouzÏitõÂ; tuto evidenci uklaÂdat
po dobu 5 let,
b) informovat dotcÏeneÂ osoby o zaÂmeÏru proveÂst velkoplosÏnou (uÂzemõÂ obce nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti) speciaÂlnõÂ ochrannou dezinsekci a deratizaci.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
muÊzÏe z vlastnõÂho nebo jineÂho podneÏtu rozhodnutõÂm
provedenõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce
a deratizace narÏõÂdit, pokud hrozõÂ sÏõÂrÏenõÂ naÂkazy, zvyÂsÏenyÂ vyÂskyt prÏenasÏecÏuÊ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ nebo
sÏõÂrÏenõÂ sÏkodlivyÂch a epidemiologicky vyÂznamnyÂch cÏlenovcuÊ, hlodavcuÊ a dalsÏõÂch zÏivocÏichuÊ.
(3) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ muÊzÏe rozhodnutõÂ podle odstavce 2 oznaÂmit uÂstnõÂm vyhlaÂsÏenõÂm,
pokud to vyzÏaduje naleÂhavost situace. Den uÂstnõÂho vyhlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂ je dnem oznaÂmenõÂ rozhodnutõÂ. VyhlaÂsÏeneÂ rozhodnutõÂ uvede orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ do zaÂpisu; neprodleneÏ vsÏak osobeÏ dorucÏõÂ jeho
põÂsemneÂ vyhotovenõÂ. Proti rozhodnutõÂ lze podat odvolaÂnõÂ do 3 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ põÂsemneÂho vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ. PodaÂnõÂ odvolaÂnõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(4) Pokud osoba opraÂvneÏnaÂ provozovat speciaÂlnõÂ
ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlaÂ
provaÂdeÏt speciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo
chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce
toxickeÂ nebo toxickeÂ, je povinna põÂsemneÏ oznaÂmit tuto
skutecÏnost orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ a obecnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏnyÂm podle mõÂsta provaÂdeÏnõÂ cÏinnosti,
a to nejpozdeÏji 48 hodin prÏed zapocÏetõÂm teÂto cÏinnosti.
V tomto oznaÂmenõÂ musõÂ byÂt uvedeno prÏesneÂ oznacÏenõÂ
mõÂsta, kde bude speciaÂlnõÂ ochrannaÂ dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace provaÂdeÏna, druh a prÏiblizÏneÂ
mnozÏstvõÂ pouzÏiteÂ chemickeÂ laÂtky nebo chemickeÂho
prÏõÂpravku, zpuÊsob provedenõÂ, den zahaÂjenõÂ pracõÂ
a prÏedpoklaÂdanaÂ doba trvaÂnõÂ pracõÂ, naÂzev a sõÂdlo provaÂdeÏjõÂcõÂ firmy a jmeÂno a spojenõÂ na odpoveÏdneÂho pra-
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covnõÂka. Do lhuÊty 48 hodin se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ dny pracovnõÂho klidu a pracovnõÂho volna. Pro provaÂdeÏnõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo chemickyÂmi
prÏõÂpravky, ktereÂ mohou posÏkozovat vcÏely, ryby, zveÏrÏ
a neÏktereÂ dalsÏõÂ necõÂloveÂ organismy, platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis37b).
(5) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
muÊzÏe nejpozdeÏji 24 hodin prÏed zahaÂjenõÂm cÏinnosti
oznaÂmeneÂ podle odstavce 4 stanovit zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky
pro jejõÂ provaÂdeÏnõÂ. Na tento postup se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd. OpatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro provaÂdeÏnõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce,
dezinsekce a deratizace, muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vyhlaÂsit uÂstneÏ a ucÏinit o neÏm põÂsemnyÂ zaÂpis. Osoba opraÂvneÏnaÂ provozovat speciaÂlnõÂ ochrannou
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci muÊzÏe proti opatrÏenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ podat do
24 hodin od jeho dorucÏenõÂ nebo uÂstnõÂho oznaÂmenõÂ põÂsemneÏ naÂmitky. PodaÂnõÂ naÂmitek nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. O podanyÂch naÂmitkaÂch rozhoduje rÏeditel prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Na zaÂkladeÏ naÂmitek opatrÏenõÂ zmeÏnõÂ nebo zrusÏõÂ, anebo naÂmitky zamõÂtne a opatrÏenõÂ potvrdõÂ. Proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch
nelze podat odvolaÂnõÂ.
DõÂ l 3
Postup prÏi zjisÏteÏnõÂ vyÂskytu infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ
§ 62
HlaÂsÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ
a zachaÂzenõÂ s biologickyÂm materiaÂlem
(1) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi (§ 15 odst. 1), kteraÂ
zjistõÂ infekcÏnõÂ onemocneÏnõÂ, podezrÏenõÂ na takoveÂ onemocneÏnõÂ nebo uÂmrtõÂ na neÏ, vylucÏovaÂnõÂ puÊvodcuÊ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ, nebo se o teÏchto skutecÏnostech dozvõÂ, je povinna ohlaÂsit toto zjisÏteÏnõÂ neprodleneÏ zpuÊsobem a v rozsahu upraveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
SoucÏasneÏ zajistõÂ podle druhu a rozsahu jõÂ poskytovaneÂ
zdravotnõÂ peÂcÏe bezodkladneÏ provedenõÂ prvnõÂch nezbytnyÂch opatrÏenõÂ k zamezenõÂ sÏõÂrÏenõÂ onemocneÏnõÂ
vcÏetneÏ odbeÏru biologickeÂho materiaÂlu a jeho vysÏetrÏenõÂ.
DalsÏõÂ opatrÏenõÂ provaÂdõÂ podle pokynu orgaÂnu ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ.
(2) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi je daÂle povinna ohlaÂsit
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pozitivnõÂ mikrobiologickeÂ naÂlezy puÊvodcuÊ alimentaÂrnõÂch
onemocneÏnõÂ, markeruÊ virovyÂch hepatitid a pozitivnõÂch
seÂrologickyÂch vysÏetrÏenõÂ na infekcÏnõÂ onemocneÏnõÂ.
(3) Pro vydaÂnõÂ pokynu podle odstavce 1 neplatõÂ

) § 30 zaÂkona cÏ. 147/1996 Sb., o rostlinoleÂkarÏskeÂ peÂcÏi a zmeÏnaÂch neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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spraÂvnõÂ rÏaÂd. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ oznaÂmõÂ
tento pokyn osobeÏ poskytujõÂcõÂ peÂcÏi uÂstneÏ a ucÏinõÂ o neÏm
põÂsemnyÂ zaÂpis. Proti pokynu muÊzÏe osoba poskytujõÂcõÂ
peÂcÏi podat naÂmitky, ktereÂ uvede v zaÂpisu nebo je muÊzÏe
podat põÂsemneÏ nejpozdeÏji do 3 dnuÊ ode dne sepsaÂnõÂ
zaÂpisu. PodaneÂ naÂmitky nemajõÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
O podanyÂch naÂmitkaÂch rozhodne bezodkladneÏ rÏeditel
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. PõÂsemneÂ
vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch se dorucÏuje osobeÏ
poskytujõÂcõÂ peÂcÏi. Proti tomuto rozhodnutõÂ nelze podat
odvolaÂnõÂ.
(4) Osoba poskytujõÂcõÂ peÂcÏi je daÂle povinna
a) prÏi odbeÏru biologickeÂho materiaÂlu a jeho vysÏetrÏenõÂ
postupovat podle hygienickyÂch pozÏadavkuÊ upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
b) zÏaÂdanku o vysÏetrÏenõÂ biologickeÂho materiaÂlu vyplnit uÂdaji upravenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) zajistit, aby se s biologickyÂm materiaÂlem prÏi odbeÏru, transportu, laboratornõÂm zpracovaÂnõÂ, dekontaminaci a likvidaci zachaÂzelo tak, aby nebylo
ohrozÏeno zdravõÂ fyzickyÂch osob prÏichaÂzejõÂcõÂch
s nõÂm do prÏõÂmeÂho styku.
§ 62a
EpidemiologickeÂ sÏetrÏenõÂ
PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ jsou
opraÂvneÏny provaÂdeÏt epidemiologickeÂ sÏetrÏenõÂ zameÏrÏeneÂ
zejmeÂna na oveÏrÏenõÂ diagnoÂzy a zjisÏteÏnõÂ ohniska naÂkazy
(§ 65 odst. 2). Osoby jsou povinny sdeÏlit prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na jeho vyÂzvu okolnosti duÊlezÏiteÂ v zaÂjmu epidemiologickeÂho sÏetrÏenõÂ.
§ 63
SpolupraÂce spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
k zamezenõÂ sÏõÂrÏenõÂ naÂkazy
(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
v rozsahu sveÂ puÊsobnosti neprodleneÏ informujõÂ o vyÂskytu zaÂvazÏnyÂch sporadickyÂch a hromadneÏ se vyskytujõÂcõÂch infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
(2) OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ a orgaÂny
veterinaÂrnõÂ spraÂvy si vzaÂjemneÏ neprodleneÏ hlaÂsõÂ vyÂskyt
infekcõÂ prÏenosnyÂch ze zvõÂrÏete na cÏloveÏka. OrgaÂny veterinaÂrnõÂ spraÂvy orgaÂnuÊm ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
hlaÂsõÂ i uÂhyn zvõÂrÏete na takovou infekci.
(3) PrÏi provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ proti infekcõÂm prÏenosnyÂm ze zvõÂrÏat na cÏloveÏka spolupracujõÂ orgaÂny ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ s orgaÂny veterinaÂrnõÂ spraÂvy.
§ 64
OpatrÏenõÂ, kteryÂm jsou povinny
se podrobit fyzickeÂ osoby
FyzickaÂ osoba, kteraÂ onemocneÏla infekcÏnõÂm one-
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mocneÏnõÂm nebo je podezrÏelaÂ z naÂkazy, je podle povahy
infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ povinna
a) podrobit se izolaci, podaÂnõÂ specifickyÂch imunologickyÂch preparaÂtuÊ nebo chemoprofylaktik, potrÏebneÂmu laboratornõÂmu vysÏetrÏenõÂ, leÂkarÏskeÂ prohlõÂdce a karanteÂnnõÂm opatrÏenõÂm,
b) dodrzÏovat omezenõÂ, poprÏõÂpadeÏ zaÂkaz uzÏõÂvaÂnõÂ
zdroje pitneÂ vody, potravin a dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ podezrÏelyÂch z toho, zÏe obsahujõÂ puÊvodce naÂkazy,
c) zajistit provedenõÂ narÏõÂzeneÂ ohniskoveÂ ochranneÂ
dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
d) zdrzÏet se cÏinnosti, kteraÂ by mohla veÂst k dalsÏõÂmu
sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ, a je-li beÏzÏnou soucÏaÂstõÂ zÏivota vykonaÂvat ji tak, aby se riziko sÏõÂrÏenõÂ
snõÂzÏilo.
§ 65
ProvedenõÂ karanteÂny a ohniskoveÂ ochranneÂ
dezinfekce, dezinsekce a deratizace
(1) V prÏõÂpadeÏ onemocneÏnõÂ podleÂhajõÂcõÂho mezinaÂrodnõÂmu zdravotnickeÂmu rÏaÂdu (mor, cholera, zÏlutaÂ
zimnice, hemoragickeÂ horecÏky) a dalsÏõÂch infekcÏnõÂch
onemocneÏnõÂ stanovenyÂch doporucÏenõÂm SveÏtoveÂ zdravotnickeÂ organizace je fyzickaÂ osoba, ktereÂ byla narÏõÂzena karanteÂna, umõÂsteÏna zpravidla ve zdravotnickeÂm
zarÏõÂzenõÂ vycÏleneÏneÂm pro prÏõÂpad vyÂskytu teÏchto onemocneÏnõÂ. U ostatnõÂch infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ se, s ohledem na charakter infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ, zpuÊsob kontaktu a dobu jeho trvaÂnõÂ, oddeÏluje fyzickaÂ osoba podezrÏelaÂ z naÂkazy od ostatnõÂch fyzickyÂch osob.
(2) Ohniskovou ochrannou dezinfekcõÂ, dezinsekcõÂ a deratizacõÂ je cÏinnost smeÏrÏujõÂcõÂ k ochraneÏ zdravõÂ
fyzickyÂch osob a k ochraneÏ zÏivotnõÂch a pracovnõÂch
podmõÂnek prÏed puÊvodci a prÏenasÏecÏi infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ, sÏkodlivyÂmi a epidemiologicky vyÂznamnyÂmi
cÏlenovci, hlodavci a dalsÏõÂmi zÏivocÏichy v ohnisku naÂkazy. Ohniskem naÂkazy je mõÂsto, ve ktereÂm se sÏõÂrÏõÂ naÂkaza. Jeho soucÏaÂstõÂ je nebo byl zdroj naÂkazy, fyzickeÂ
osoby podezrÏeleÂ z naÂkazy a slozÏky jejich prostrÏedõÂ.
§ 66
OpatrÏenõÂ, kteryÂm jsou povinny se podrobit
fyzickeÂ osoby podnikajõÂcõÂ a praÂvnickeÂ osoby
(1) FyzickaÂ osoba, kteraÂ je podnikatelem, a praÂvnickaÂ osoba jsou povinny podrobit se, podle povahy
infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ, protiepidemickyÂm opatrÏenõÂm,
kteryÂmi jsou zejmeÂna
a) zaÂkaz provozu zarÏõÂzenõÂ, provozovny nebo jineÂ
cÏinnosti,
b) zaÂkaz prÏepravy urcÏityÂmi dopravnõÂmi prostrÏedky,
c) omezenõÂ vyÂroby, pozastavenõÂ prodeje a zaÂkaz uzÏõÂvaÂnõÂ vody, potravin a dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ podezrÏelyÂch
z kontaminace.
(2) FyzickaÂ osoba, kteraÂ je podnikatelem, a praÂv-
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nickaÂ osoba jsou daÂle povinny zajistit provedenõÂ ohniskoveÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace a asanaci (hygienickeÂ zabezpecÏenõÂ) vody, puÊdy a jinyÂch mõÂst a vyÂrobkuÊ podezrÏelyÂch z toho, zÏe obsahujõÂ puÊvodce onemocneÏnõÂ.
§ 67
StanovenõÂ druhu a zpuÊsobu provedenõÂ
protiepidemickyÂch opatrÏenõÂ v ohnisku naÂkazy
(1) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta vyÂskytu infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ rozhodne
o druhu a zpuÊsobu provedenõÂ protiepidemickyÂch opatrÏenõÂ v ohnisku naÂkazy. VyzÏaduje-li to naleÂhavost situace, muÊzÏe osobeÏ rozhodnutõÂ oznaÂmit uÂstnõÂm vyhlaÂsÏenõÂm. Den uÂstnõÂho vyhlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂ je dnem
oznaÂmenõÂ rozhodnutõÂ. VyhlaÂsÏeneÂ rozhodnutõÂ uvede
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ do zaÂpisu; neprodleneÏ
vsÏak osobeÏ dorucÏõÂ jeho põÂsemneÂ vyhotovenõÂ. Proti rozhodnutõÂ je mozÏno podat odvolaÂnõÂ do 3 dnuÊ ode dne
dorucÏenõÂ põÂsemneÂho vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ. OdvolaÂnõÂ
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(2) ZdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, pokud zjistõÂ vyÂskyt infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ nebo podezrÏenõÂ na neÏ, muÊzÏe fyzickeÂ osobeÏ narÏõÂdit prozatõÂmnõÂm opatrÏenõÂm druh a zpuÊsob provedenõÂ protiepidemickyÂch opatrÏenõÂ v ohnisku
naÂkazy podle § 64 põÂsm. a) azÏ d). Pro vydaÂnõÂ prozatõÂmnõÂho opatrÏenõÂ neplatõÂ spraÂvnõÂ rÏaÂd. ZdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ narÏõÂdõÂ prozatõÂmnõÂm opatrÏenõÂm protiepidemickeÂ opatrÏenõÂ v ohnisku naÂkazy, neprodleneÏ informuje orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏõÂslusÏnyÂ podle
odstavce 1. Proti prozatõÂmnõÂmu opatrÏenõÂ muÊzÏe fyzickaÂ
osoba, ktereÂ bylo protiepidemickeÂ opatrÏenõÂ narÏõÂzeno,
podat tomuto orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ naÂmitky, a to do 3 dnuÊ ode dne jeho obdrzÏenõÂ; podaÂnõÂ
naÂmitek nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ rozhodne o naÂmitkaÂch bezodkladneÏ.
V tomto prÏõÂpadeÏ se prÏi prÏezkoumaÂnõÂ opatrÏenõÂ zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ nepostupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu38). Proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch nelze
podat odvolaÂnõÂ.
(3) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏõÂslusÏnyÂ podle odstavce 1, pokud je to trÏeba, muÊzÏe pro zajisÏteÏnõÂ
protiepidemickyÂch opatrÏenõÂ v ohnisku naÂkazy podle
§ 64 põÂsm. a) rozhodnutõÂm fyzickeÂ osobeÏ stanovit
zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ je provede. OdvolaÂnõÂ proti
rozhodnutõÂ orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(4) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂ vydal
rozhodnutõÂ podle odstavce 3, pozÏaÂdaÂ urcÏeneÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, aby protiepidemickeÂ opatrÏenõÂ podle § 64
põÂsm. a) provedlo. UrcÏeneÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ je povinno zÏaÂdosti vyhoveÏt.
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§ 68
ProvaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ prÏed zavlecÏenõÂm infekcÏnõÂch
onemocneÏnõÂ ze zahranicÏõÂ
(1) OchrannaÂ opatrÏenõÂ prÏed zavlecÏenõÂm infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ ze zahranicÏõÂ se provaÂdeÏjõÂ na mõÂstech
a v prostoraÂch urcÏenyÂch dohodou mezi Ministerstvem
zdravotnictvõÂ, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem dopravy a spojuÊ a Ministerstvem financõÂ. OchrannaÂ opatrÏenõÂ prÏed zavlecÏenõÂm infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ ze zahranicÏõÂ narÏõÂdõÂ a rozhodne o jejich ukoncÏenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Na toto rÏõÂzenõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
muÊzÏe k provedenõÂ karanteÂny nebo izolace fyzickyÂch
osob rozhodnutõÂm stanovit zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ,
kteraÂ je provedou. OdvolaÂnõÂ zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ
proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) OchrannyÂm opatrÏenõÂm narÏõÂzenyÂm podle odstavce 1 jsou povinny podrobit se ve zdravotnickyÂch
zarÏõÂzenõÂch urcÏenyÂch podle odstavce 2 fyzickeÂ osoby
vstupujõÂcõÂ na uÂzemõÂ staÂtu ze zahranicÏõÂ, pokud jevõÂ prÏõÂznaky infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ nebo jsou podezrÏeleÂ
z naÂkazy. OchrannaÂ opatrÏenõÂ podle odstavce 1 a rozhodnutõÂ o jejich ukoncÏenõÂ zverÏejnõÂ na uÂrÏednõÂ desce na
hranicÏnõÂch prÏechodech a dalsÏõÂch mõÂstech, kde jsou prÏekracÏovaÂny staÂtnõÂ hranice, celnõÂ uÂrÏady.
§ 69
MimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ prÏi epidemii
a nebezpecÏõÂ jejõÂho vzniku
(1) MimorÏaÂdnyÂmi opatrÏenõÂmi prÏi epidemii nebo
nebezpecÏõÂ jejõÂho vzniku jsou:
a) zaÂkaz nebo omezenõÂ vyÂroby, uÂpravy, uÂschovy, dopravy, dovozu, vyÂvozu, prodeje a jineÂho naklaÂdaÂnõÂ
s potravinami a dalsÏõÂmi vyÂrobky, kteryÂmi muÊzÏe
byÂt sÏõÂrÏeno infekcÏnõÂ onemocneÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ prÏõÂkaz
k jejich znicÏenõÂ,
b) zaÂkaz nebo omezenõÂ styku skupin fyzickyÂch osob
podezrÏelyÂch z naÂkazy s ostatnõÂmi fyzickyÂmi osobami, zejmeÂna omezenõÂ cestovaÂnõÂ z neÏkteryÂch oblastõÂ a omezenõÂ dopravy mezi neÏkteryÂmi oblastmi,
zaÂkaz nebo omezenõÂ slavnostõÂ, divadelnõÂch a filmovyÂch prÏedstavenõÂ, sportovnõÂch a jinyÂch shromaÂzÏdeÏnõÂ a trhuÊ, uzavrÏenõÂ luÊzÏkovyÂch zdravotnickyÂch
zarÏõÂzenõÂ, zarÏõÂzenõÂ sociaÂlnõÂ peÂcÏe, sÏkol, prÏedsÏkolnõÂch
zarÏõÂzenõÂ, sÏkolskyÂch zarÏõÂzenõÂ, zotavovacõÂch akcõÂ, jakozÏ i ubytovacõÂch podnikuÊ a provozoven stravovacõÂch sluzÏeb nebo omezenõÂ jejich provozu,
c) zaÂkaz nebo omezenõÂ vyÂroby, uÂpravy, dopravy a jineÂho naklaÂdaÂnõÂ s pitnou vodou a vodami uzÏõÂvanyÂmi k uÂcÏeluÊm podle § 6, zaÂkaz pouzÏõÂvaÂnõÂ vod ze

) § 77 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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d)
e)

f)
g)
h)

studnõÂ, pramenuÊ, vodnõÂch naÂdrzÏõÂ, rybnõÂkuÊ, potokuÊ
a rÏek,
prÏõÂkaz k vycÏleneÏnõÂ luÊzÏek ve zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂch,
prÏõÂkaz k provedenõÂ ohniskoveÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celeÂm zasazÏeneÂm uÂzemõÂ;
ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
provede zdravotnõÂ uÂstav (§ 86 odst. 1), stanovõÂ-li
tak rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. NaÂklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotnõÂm uÂstavem jsou hrazeny ze staÂtnõÂho rozpocÏtu,
prÏõÂkaz k varovneÂmu oznacÏenõÂ objektuÊ, v nichzÏ dosÏlo k infekcÏnõÂmu onemocneÏnõÂ, a text tohoto oznacÏenõÂ,
mimorÏaÂdneÂ ocÏkovaÂnõÂ a preventivnõÂ podaÂnõÂ jinyÂch
leÂcÏiv (profylaxe),
zaÂkaz nebo narÏõÂzenõÂ dalsÏõÂ urcÏiteÂ cÏinnosti k likvidaci
epidemie nebo nebezpecÏõÂ jejõÂho vzniku.

(2) MimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ podle odstavce 1 narÏõÂdõÂ
v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu a rozhodne o jejich ukoncÏenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. MõÂstnõÂ
prÏõÂslusÏnost orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ se rÏõÂdõÂ
mõÂstem vyÂskytu infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ. OdvolaÂnõÂ
proti rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. Osoby jsou povinny se mimorÏaÂdneÂmu opatrÏenõÂ podrÏõÂdit.
§ 70
LeÂcÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ
(1) K ochraneÏ prÏed vznikem a sÏõÂrÏenõÂm infekcÏnõÂch
onemocneÏnõÂ a k omezenõÂ jejich vyÂskytu jsou fyzickeÂ
osoby povinny podrobit se leÂcÏenõÂ infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ stanoveneÂho v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise.
(2) ZjistõÂ-li orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, zÏe se
fyzickaÂ osoba nepodrobila leÂcÏenõÂ infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ podle odstavce 1, stanovõÂ jõÂ rozhodnutõÂm zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ toto leÂcÏenõÂ zajistõÂ. PrÏõÂslusÏnyÂm
k rozhodnutõÂ je orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ v mõÂsteÏ, kde se fyzickaÂ osoba zdrzÏuje. OdvolaÂnõÂ proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) Jde-li o osobu, kteraÂ nedovrsÏila 15 rok sveÂho
veÏku, odpovõÂdaÂ za splneÏnõÂ povinnostõÂ podle odstavcuÊ 1
a 2 jejõÂ zaÂkonnyÂ zaÂstupce12).
(4) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂ vydal
rozhodnutõÂ podle odstavce 2, pozÏaÂdaÂ urcÏeneÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ o zajisÏteÏnõÂ leÂcÏby. UrcÏeneÂ zdravotnickeÂ
zarÏõÂzenõÂ je povinno zÏaÂdosti vyhoveÏt.
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DõÂ l 4
PodmõÂnky vysÏetrÏovaÂnõÂ naÂkazy vyvolaneÂ virem
lidskeÂho imunodeficitu
§ 71
(1) U daÂrcuÊ krve, tkaÂnõÂ, orgaÂnuÊ a spermatu se provaÂdõÂ povinneÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ na virus lidskeÂho imunodeficitu prÏi kazÏdeÂm darovaÂnõÂ. U daÂrkynÏ materÏskeÂho mleÂka
se provaÂdõÂ povinneÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ na virus lidskeÂho imunodeficitu jednoraÂzoveÏ, prÏed zapocÏetõÂm daÂrcovstvõÂ.
Bez testu na virus lidskeÂho imunodeficitu nenõÂ darovaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
(2) Bez souhlasu fyzickeÂ osoby je mozÏneÂ proveÂst
test na virus lidskeÂho imunodeficitu
a) u teÏhotnyÂch zÏen,
b) u fyzickeÂ osoby, kteraÂ maÂ poruchu veÏdomõÂ a u nõÂzÏ
vysÏetrÏenõÂ na virus lidskeÂho imunodeficitu je vyÂznamneÂ z hlediska diferenciaÂlnõÂ diagnostiky a leÂcÏenõÂ bez provedenõÂ tohoto vysÏetrÏenõÂ muÊzÏe veÂst
k posÏkozenõÂ jejõÂho zdravõÂ,
c) u fyzickeÂ osoby, ktereÂ bylo sdeÏleno obvineÏnõÂ
z trestneÂho cÏinu ohrozÏovaÂnõÂ pohlavnõÂ nemocõÂ
vcÏetneÏ nemoci vyvolaneÂ virem lidskeÂho imunodeficitu nebo z trestneÂho cÏinu, prÏi ktereÂm mohlo
dojõÂt k prÏenosu teÂto naÂkazy na jineÂ fyzickeÂ osoby,
d) u fyzickeÂ osoby, kteraÂ je nuceneÏ leÂcÏena pro pohlavnõÂ nemoc (§ 70).
(3) V ostatnõÂch prÏõÂpadech lze vysÏetrÏenõÂ na virus
lidskeÂho imunodeficitu proveÂst jen se souhlasem fyzickeÂ osoby.
§ 72
(1) LaboratornõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ na virus lidskeÂho
imunodeficitu muÊzÏe provaÂdeÏt zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ
jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ. Ten povolenõÂ vydaÂ, jestlizÏe zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ splnõÂ tyto podmõÂnky:
a) pracovisÏteÏ, kde se laboratornõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ provaÂdõÂ
je zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem umõÂsteÏno a prÏõÂstrojoveÏ a materiaÂloveÏ
vybaveno,
b) vedoucõÂ laboratorÏe maÂ
1. vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ s biologickyÂm zameÏrÏenõÂm a se specializacõÂ v oboru vysÏetrÏovacõÂ metody v klinickeÂ biochemii nebo vysÏetrÏovacõÂ metody v leÂkarÏskeÂ mikrobiologii39) nebo vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ se specializacõÂ v oboru hematologie a transfuÂznõÂ sluzÏba40), a

) PrÏõÂloha cÏ. 5 cÏaÂst A vyhlaÂsÏky cÏ. 77/1981 Sb., o zdravotnickyÂch pracovnõÂcõÂch a jinyÂch odbornyÂch pracovnõÂcõÂch ve zdravotnictvõÂ.
40
) PrÏõÂloha cÏ. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 77/1981 Sb.
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2. doklad o sÏkolenõÂ v NaÂrodnõÂ referencÏnõÂ laboratorÏi pro naÂkazu vyvolanou virem lidskeÂho imunodeficitu zrÏõÂzeneÂ Ministerstvem zdravotnictvõÂ.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
odejme povolenõÂ zdravotnickeÂmu zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ nesplnÏuje podmõÂnky podle odstavce 1.
(3) PocÏet vysÏetrÏenõÂ na virus lidskeÂho imunodeficitu za meÏsõÂc a jejich vyÂsledky hlaÂsõÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ vzÏdy do desaÂteÂho dne naÂsledujõÂcõÂho meÏsõÂce prÏõÂspeÏvkoveÂ organizaci nebo organizacÏnõÂ slozÏce staÂtu zrÏõÂzeneÂ k plneÏnõÂ uÂkoluÊ v oboru puÊsobnosti Ministerstva
zdravotnictvõÂ, kterou k plneÏnõÂ uÂkoluÊ v oblasti vysÏetrÏovaÂnõÂ naÂkazy vyvolaneÂ virem lidskeÂho imunodeficitu
Ministerstvo zdravotnictvõÂ urcÏõÂ (daÂle jen ¹urcÏenaÂ organizaceª). NaÂzev urcÏeneÂ organizace uverÏejnõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ ve VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ.
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osoby zbaveneÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo
jejichzÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm byla omezena,
jejich zaÂkonneÂmu zaÂstupci a zajistõÂ speciaÂlnõÂ peÂcÏi u odborneÂho leÂkarÏe. SdeÏlenõÂ musõÂ doplnit o poucÏenõÂ o prÏedchaÂzenõÂ sÏõÂrÏenõÂ infekce vyvolaneÂ virem lidskeÂho imunodeficitu.
(4) ZdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ informujõÂcõÂ fyzickou
osobu o pozitivnõÂm vyÂsledku konfirmacÏnõÂho testu je
povinno zajistit, aby fyzickaÂ osoba byla podrobneÏ poucÏena o rozsahu povinnosti pocÏõÂnat si tak, aby jineÂ
fyzickeÂ osoby nevystavovala riziku tohoto infekcÏnõÂho
onemocneÏnõÂ. Obsah takoveÂho poucÏenõÂ zanese do zdravotnickeÂ dokumentace fyzickeÂ osoby a fyzickaÂ osoba,
poprÏõÂpadeÏ jejõÂ zaÂkonnyÂ zaÂstupce podepõÂsÏõÂ prohlaÂsÏenõÂ,
zÏe byli takto informovaÂni. V prÏõÂpadeÏ odeprÏenõÂ podpisu
zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ tuto skutecÏnost a duÊvody odeprÏenõÂ podpisu uvede ve zdravotnickeÂ dokumentaci fyzickeÂ osoby.

§ 73

§ 75

(1) Na vyzvaÂnõÂ Ministerstva zdravotnictvõÂ nebo
urcÏeneÂ organizace je zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂmu
bylo vydaÂno povolenõÂ (§ 72 odst. 1), povinno uÂcÏastnit
se systeÂmu externõÂho hodnocenõÂ kvality diagnostiky
viru lidskeÂho imunodeficitu. Je-li v tomto hodnocenõÂ
kvalita diagnostiky viru lidskeÂho imunodeficitu nevyhovujõÂcõÂ a zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ nezajistõÂ bez zbytecÏneÂho odkladu naÂpravu, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ povolenõÂ vydaneÂ podle § 72 odst. 1
rozhodnutõÂm odejmout.

Bez souhlasu fyzickeÂ osoby nebo jejõÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce muÊzÏe zdravotnõÂ uÂstav, StaÂtnõÂ zdravotnõÂ
uÂstav, urcÏenaÂ organizace, jakozÏ i zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ,
ktereÂ maÂ povolenõÂ k cÏinnosti podle § 72 odst. 1, pouzÏõÂt
jejõÂ krev, odebranou za jinyÂm uÂcÏelem, k vysÏetrÏenõÂ na
virus lidskeÂho imunodeficitu pouze pro pruÊrÏezoveÂ studie vyÂskytu infekce virem lidskeÂho imunodeficitu;
musõÂ vsÏak prÏi vsÏech uÂkonech provaÂdeÏnyÂch k teÂto studii
a prÏi teÂto studii zajistit a zachovat anonymitu fyzickeÂ
osoby.

(2) PovolenõÂ vydaneÂ podle § 72 odst. 1 muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ daÂle odejmout
v prÏõÂpadeÏ, zÏe
a) zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ opakovaneÏ neohlaÂsõÂ pocÏet
vysÏetrÏenõÂ podle § 72 odst. 3,
b) se zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ nezuÂcÏastnõÂ podle odstavce 1 externõÂho hodnocenõÂ kvality diagnostiky.
§ 74
(1) V prÏõÂpadeÏ reaktivnõÂho vyÂsledku vysÏetrÏenõÂ na
virus lidskeÂho imunodeficitu zõÂskaneÂho ve screeningoveÂm (vyhledaÂvacõÂm) testu je zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ
vzÏdy povinno prÏedat biologickyÂ materiaÂl k provedenõÂ
konfirmacÏnõÂho (potvrzujõÂcõÂho) testu. KonfirmacÏnõÂ test
muÊzÏe provaÂdeÏt jen NaÂrodnõÂ referencÏnõÂ laboratorÏ pro
naÂkazu vyvolanou virem lidskeÂho imunodeficitu.
(2) FyzickaÂ osoba se povazÏuje za nakazÏenou virem lidskeÂho imunodeficitu azÏ v prÏõÂpadeÏ potvrzenõÂ
reaktivnõÂho vyÂsledku vysÏetrÏenõÂ konfirmacÏnõÂm testem.
(3) ZdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ bylo informovaÂno o pozitivnõÂm vyÂsledku konfirmacÏnõÂho testu, sdeÏlõÂ
prostrÏednictvõÂm k tomu poveÏrÏeneÂho leÂkarÏe tuto skutecÏnost fyzickeÂ osobeÏ nakazÏeneÂ virem lidskeÂho imunodeficitu a, jde-li o fyzickeÂ osoby nezletileÂ nebo fyzickeÂ

§ 75a
SysteÂm epidemiologickeÂ bdeÏlosti
(1) Pro infekce zpuÊsobeneÂ Haemophilus influenzae b, chrÏipku, spalnicÏky, daÂvivyÂ kasÏel, naÂkazy vyvolaneÂ virem lidskeÂho imunodeficitu, legioneloÂzu, meningokokoveÂ onemocneÏnõÂ a tuberkuloÂzu se zavaÂdõÂ systeÂm epidemiologickeÂ bdeÏlosti (surveillance). Rozsah
infekcõÂ muÊzÏe byÂt provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem rozsÏõÂrÏen. SpraÂvnõÂm uÂrÏadem, kteryÂ shromazÏd'uje informace
na tomto uÂseku a prÏedaÂvaÂ je do sõÂteÏ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ pro epidemiologickyÂ dozor a kontrolu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ (daÂle jen ¹sõÂt' SpolecÏenstvõÂª), provaÂdõÂ vyÂmeÏnu nutnyÂch informacõÂ, organizuje systeÂm
vcÏasneÂho varovaÂnõÂ a reakce pro uÂcÏely prevence a kontroly a provaÂdõÂ konzultace, je Ministerstvo zdravotnictvõÂ.
(2) OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ uvedeneÂ
v § 78 põÂsm. b) a c) jsou povinny shromazÏd'ovat uÂdaje
a) o prvotnõÂm nebo opakovaneÂm vyÂskytu infekcõÂ
uvedenyÂch v odstavci 1 a pouzÏityÂch kontrolnõÂch
opatrÏenõÂch,
b) o vyÂvoji epidemiologickeÂ situace, za kterou odpovõÂdajõÂ z hlediska sbeÏru informacõÂ,
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c) o neobvyklyÂch epidemiologickyÂch skutecÏnostech
a novyÂch infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂch neznaÂmeÂho
puÊvodu,
d) o vsÏech podstatnyÂch skutecÏnostech v souvislosti s
1. infekcÏnõÂmi onemocneÏnõÂmi uvedenyÂmi v odstavci 1,
2. novyÂmi infekcÏnõÂmi onemocneÏnõÂmi neznaÂmeÂho
puÊvodu v zemõÂch, ktereÂ nejsou cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie,
e) o existujõÂcõÂch nebo navrhovanyÂch mechanismech
a postupech pro prÏedchaÂzenõÂ a kontrolu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ, zejmeÂna v prÏõÂpadech ohrozÏenõÂ
verÏejneÂho zdravõÂ,
f) ktereÂ by mohly pomoci cÏlenskyÂm staÂtuÊm EvropskeÂ unie koordinovat sveÂ uÂsilõÂ o prÏedchaÂzenõÂ
a kontrolu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ vcÏetneÏ jakyÂchkoli prÏijatyÂch opatrÏenõÂ
a prÏedaÂvat je Ministerstvu zdravotnictvõÂ, ktereÂ je sdeÏlõÂ
do sõÂteÏ SpolecÏenstvõÂ.
(3) O charakteru a rozsahu opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ
infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 informuje Ministerstvo zdravotnictvõÂ prÏed jejich prÏijetõÂm za
uÂcÏelem koordinace uÂsilõÂ o prÏedchaÂzenõÂ a kontrolu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ sõÂt' SpolecÏenstvõÂ a konzultuje
prostrÏednictvõÂm sõÂteÏ SpolecÏenstvõÂ s dalsÏõÂmi cÏlenskyÂmi
staÂty EvropskeÂ unie a KomisõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
charakter a rozsah plaÂnovanyÂch opatrÏenõÂ; to neplatõÂ, je-li potrÏeba chraÂnit verÏejneÂ zdravõÂ tak naleÂhavaÂ, zÏe konzultace znemozÏnÏuje. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ vsÏak Ministerstvo zdravotnictvõÂ informuje o prÏijatyÂch opatrÏenõÂch co
nejdrÏõÂve prostrÏednictvõÂm sõÂteÏ SpolecÏenstvõÂ ostatnõÂ cÏlenskeÂ staÂty EvropskeÂ unie a Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
(4) Osoby poskytujõÂcõÂ peÂcÏi (§ 15 odst. 1) jsou povinny v rozsahu provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu shromazÏd'ovat uÂdaje o infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂch zahrnutyÂch do systeÂmu epidemiologickeÂ bdeÏlosti a hlaÂsit je
zpuÊsobem a ve lhuÊtaÂch upravenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ. PrÏi laboratornõÂ diagnostice, epidemiologickeÂm
sÏetrÏenõÂ a stanovenõÂ druhu a zpuÊsobu provedenõÂ protiepidemickyÂch opatrÏenõÂ prÏi vyÂskytu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ zahrnutyÂch do systeÂmu epidemiologickeÂ bdeÏlosti jsou zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ povinna postupovat
podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu, poprÏõÂpadeÏ pokynuÊ a opatrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ. ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis daÂle upravõÂ zaÂkladnõÂ
charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ zahrnutyÂch do systeÂmu epidemiologickeÂ bdeÏlosti.
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H L AVA I V
DALSÏIÂ POVINNOSTI OSOB V OCHRANEÏ
Ï EJNEÂHO ZDRAVIÂ
VER
§ 76
Osoba je prÏi podnikatelskeÂ cÏinnosti povinna
a) dolozÏit, zÏe vyÂrobky, ktereÂ vyraÂbõÂ, dovaÂzÏõÂ nebo
uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu4c) a ktereÂ majõÂ byÂt
podle tohoto zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu schvaÂleny orgaÂnem ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ, byly schvaÂleny,
b) põÂsemneÏ informovat podnikatele, kterÏõÂ od nõÂ odebõÂrajõÂ vyÂrobky, o tom, zÏe prÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ bylo pozastaveno uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu4c) nebo na trh, distribuce
a prodej jõÂ vyraÂbeÏnyÂch nebo dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ
a o jejich uvolneÏnõÂ k uvedenõÂ na trh nebo do obeÏhu4c), k distribuci a prodeji, a to ihned po oznaÂmenõÂ vykonatelneÂho prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
c) põÂsemneÏ informovat podnikatele, kterÏõÂ od nõÂ odebõÂrajõÂ vyÂrobky, o tom, zÏe vyÂrobky byly uvolneÏny
k uvedenõÂ na trh nebo do obeÏhu4c), k distribuci
a prodeji, a to ihned po zrusÏenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nebo po
oznaÂmenõÂ vykonatelneÂho rozhodnutõÂ ve veÏci,
d) põÂsemneÏ informovat podnikatele, kterÏõÂ od nõÂ odebõÂrajõÂ vyÂrobky, o tom, zÏe vyÂrobky byly vykonatelnyÂm rozhodnutõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ stazÏeny z distribuce a prodeje, nebo bylo
zakaÂzaÂno jejich uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu4c) nebo na trh,
a to ihned po obdrzÏenõÂ vykonatelneÂho rozhodnutõÂ
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
e) ihned po obdrzÏenõÂ informace podle põÂsmene b)
pozastavit dalsÏõÂ uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu4c) nebo na trh,
distribuci a prodej vyÂrobkuÊ, a to azÏ do doby obdrzÏenõÂ informace podle põÂsmene c) nebo d); po
obdrzÏenõÂ informace podle põÂsmene d) ihned vyrÏadit vyÂrobky z distribuce, prodeje nebo obeÏhu4c).
§ 77
OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ je dotcÏenyÂm
spraÂvnõÂm uÂrÏadem prÏi rozhodovaÂnõÂ ve veÏcech upravenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy42), ktereÂ se dotyÂkajõÂ
zaÂjmuÊ chraÂneÏnyÂch orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
podle tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
vcÏetneÏ hodnocenõÂ a rÏõÂzenõÂ zdravotnõÂch rizik. OrgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydaÂvaÂ v teÏchto veÏcech stanovisko. Souhlas muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
vaÂzat na splneÏnõÂ podmõÂnek. Stanovisko nenõÂ rozhodnutõÂm vydanyÂm ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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H L AVA V
Â
STATNIÂ SPRAÂVA
Ï EJNEÂHO ZDRAVIÂ
V OCHRANEÏ VER
DõÂ l 1
StaÂtnõÂ spraÂva v ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ,
praÂvnõÂ prÏedpisy v oblasti ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
opraÂvneÏnõÂ a povinnosti orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ, povinnosti kontrolovanyÂch osob, zdravotnõÂ
uÂstavy a StaÂtnõÂ zdravotnõÂ uÂstav
Od dõÂ l 1
OrgaÂny staÂtnõÂ spraÂvy v ochraneÏ verÏejneÂho
zdravõÂ a jejich uÂkoly
§ 78
OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
vajõÂ
a)
b)
c)

StaÂtnõÂ spraÂvu v ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ vykonaÂorgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂmi jsou
Ministerstvo zdravotnictvõÂ,
krajskeÂ hygienickeÂ stanice,
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.
§ 79
SbeÏr a zpracovaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ

(1) OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ jsou opraÂvneÏny k zabezpecÏenõÂ povinnostõÂ tyÂkajõÂcõÂch se ochrany
a podpory verÏejneÂho zdravõÂ zpracovaÂvat
a) osobnõÂ uÂdaje v rozsahu jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ
cÏõÂslo, je-li prÏideÏleno, jinak datum narozenõÂ, mõÂsto
pobytu fyzickyÂch osob, mõÂsto jejich podnikaÂnõÂ
nebo oznacÏenõÂ jejich zameÏstnavatele, uÂdaje souvisejõÂcõÂ s kategorizacõÂ pracõÂ a s narÏõÂzenyÂmi leÂkarÏskyÂmi preventivnõÂmi prohlõÂdkami a osobnõÂ uÂdaje
podle § 40 põÂsm. c); jde-li o mladistveÂ a studenty,
oznacÏenõÂ zarÏõÂzenõÂ pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo
oznacÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho deÏtskeÂho zarÏõÂzenõÂ,
b) citliveÂ uÂdaje vypovõÂdajõÂcõÂ o naÂrodnosti a zdravotnõÂm stavu fyzickyÂch osob, zahrnujõÂcõÂ diagnoÂzy
onemocneÏnõÂ, uÂdaje o rizikoveÂm chovaÂnõÂ, o splneÏnõÂ
povinnosti podrobit se leÂcÏenõÂ, o pocÏtu, druhu a zaÂveÏrech leÂkarÏskyÂch prohlõÂdek, uÂdaje o expozici fyzickyÂch osob faktoruÊm pracovnõÂho a zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, uÂdaje o epidemiologii drogovyÂch zaÂvislostõÂ a citliveÂ uÂdaje podle § 40 põÂsm. c).
(2) UÂdaje uvedeneÂ v odstavci 1 jsou orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ zpracovaÂvaÂny v registru aktuaÂlnõÂho zdravotnõÂho stavu fyzickyÂch osob, ktereÂ onemocneÏly infekcÏnõÂm onemocneÏnõÂm, a fyzickyÂch osob pode-
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zrÏelyÂch z naÂkazy a v registru kategorizacõÂ pracõÂ a expozic faktoruÊm pracovnõÂho a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle
jen ¹registryª). Rozsah zpracovaÂvanyÂch uÂdajuÊ muÊzÏe
byÂt rozsÏõÂrÏen pouze vyÂjimecÏneÏ v zaÂjmu splneÏnõÂ povinnosti orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, stanoveneÂ
praÂvnõÂm prÏedpisem a za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem43). OsobnõÂ a citliveÂ uÂdaje shromaÂzÏdeÏneÂ
podle odstavce 1 se zpeÏtneÏ neopravujõÂ ani nedoplnÏujõÂ.
(3) Pokud majõÂ byÂt uÂdaje z registruÊ vyuzÏõÂvaÂny
orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pro uÂcÏely prÏõÂpravy
podkladuÊ pro naÂrodnõÂ zdravotnõÂ politiku, vyhodnocenõÂ
stavu ochrany a podpory verÏejneÂho zdravõÂ, ke sledovaÂnõÂ trenduÊ vyÂskytu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ, hromadneÏ se vyskytujõÂcõÂch onemocneÏnõÂ, ohrozÏenõÂ nemocõÂ
z povolaÂnõÂ, nemocõÂ souvisejõÂcõÂch s pracõÂ, jinyÂch posÏkozenõÂ zdravõÂ z praÂce a vyÂznamnyÂch poruch zdravõÂ, musõÂ
byÂt pro tyto uÂcÏely anonymizovaÂny za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem43).
(4) OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ mohou poveÏrÏit za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem43)
zpracovaÂnõÂm uÂdajuÊ prÏõÂspeÏvkovou organizaci nebo
organizacÏnõÂ slozÏku staÂtu, zrÏõÂzenou k plneÏnõÂ uÂkoluÊ v puÊsobnosti Ministerstva zdravotnictvõÂ.
(5) OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ jsou povinny za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem43)
shromazÏd'ovat uÂdaje, ktereÂ je CÏeskaÂ republika povinna
prÏedaÂvat mezinaÂrodnõÂm organizacõÂm na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
Tyto uÂdaje jsou orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ uvedeneÂ v § 78 põÂsm. b) a c) povinny prÏedaÂvat Ministerstvu zdravotnictvõÂ. Ministerstvo zdravotnictvõÂ je
opraÂvneÏno prÏedaÂvat uvedeneÂ uÂdaje mezinaÂrodnõÂm
organizacõÂm.
(6) OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ jsou opraÂvneÏny sdeÏlovat Ministerstvu praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
a orgaÂnuÊm staÂtnõÂho odborneÂho dozoru nad bezpecÏnostõÂ praÂce uÂdaje o vyÂskytu pracõÂ zarÏazenyÂch do kategorie trÏetõÂ a cÏtvrteÂ a praÂce kategorie druheÂ, stanoveneÂ
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ jako rizikoveÂ.
§ 80
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
(1) Ministerstvo zdravotnictvõÂ k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
a) rÏõÂdõÂ a kontroluje vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy v ochraneÏ
verÏejneÂho zdravõÂ a odpovõÂdaÂ za tvorbu a uskutecÏnÏovaÂnõÂ naÂrodnõÂ politiky na uÂseku ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
b) rÏõÂdõÂ a kontroluje krajskeÂ hygienickeÂ stanice,

) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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c) rozhoduje o opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm krajskyÂch hygienickyÂch stanic,
d) zajisÏt'uje mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci v oboru sveÂ puÊsobnosti a plnõÂ uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z mezinaÂrodnõÂch
smluv v ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ,
e) rÏõÂdõÂ ocÏkovaÂnõÂ,
f) rozhoduje ve veÏcech podle § 5 odst. 5, § 26
odst. 4, 5 a 8, § 28, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e
odst. 6 a § 83f a daÂle o naÂmitkaÂch, rozhoduje-li
o nich podle tohoto zaÂkona nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ; je opraÂvneÏno povolit
prodlouzÏenõÂ mõÂrneÏjsÏõÂho hygienickeÂho limitu podle
§ 3a odst. 3; plnõÂ uÂkoly podle § 3a odst. 4, § 3b,
§ 26 odst. 6, § 27 odst. 1, § 27b, 28a, § 72 odst. 3,
§ 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3
a § 83e odst. 7; na naÂvrh krajskyÂch hygienickyÂch
stanic rozhoduje za podmõÂnek § 37 o kategorizaci
pracõÂ vykonaÂvanyÂch na jejich pracovisÏtõÂch,
g) narÏizuje mimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ prÏi epidemii a nebezpecÏõÂ jejõÂho vzniku a mimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ k ochraneÏ
zdravõÂ fyzickyÂch osob prÏi vyÂskytu nebezpecÏnyÂch26a) a z nebezpecÏnosti podezrÏelyÂch vyÂrobkuÊ
a nejakostnõÂch cÏi z porusÏenõÂ jakosti podezrÏelyÂch
vod, prÏi zÏivelnõÂch pohromaÂch a jinyÂch mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostech, pokud majõÂ byÂt provedena celostaÂtneÏ nebo na uÂzemõÂ neÏkolika krajuÊ, a rozhoduje
o jejich ukoncÏenõÂ vcÏetneÏ uvolneÏnõÂ vyÂrobkuÊ na trh
nebo do obeÏhu,
h) narÏizuje ochrannaÂ opatrÏenõÂ prÏed zavlecÏenõÂm infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ ze zahranicÏõÂ a rozhoduje
o jejich ukoncÏenõÂ a ve veÏcech podle § 68 odst. 2,
i) na zÏaÂdost krajskeÂ hygienickeÂ stanice daÂvaÂ povolenõÂ
k mimorÏaÂdneÂmu ocÏkovaÂnõÂ podle § 69 odst. 1
põÂsm. g),
j) stanovõÂ vyhlaÂsÏenõÂm v televiznõÂm a celoplosÏneÂm
rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ43b) a zverÏejneÏnõÂm na sveÂ
uÂrÏednõÂ desce a uÂrÏednõÂch deskaÂch ostatnõÂch orgaÂnuÊ
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ umõÂsteÏnyÂch v sõÂdlech
teÏchto spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a na jejich uÂzemnõÂch pracovisÏtõÂch (prÏõÂloha cÏ. 3) dalsÏõÂ infekcÏnõÂ onemocneÏnõÂ
vyvolanaÂ vysoce rizikovyÂmi biologickyÂmi agens
a toxiny, ktereÂ se povazÏujõÂ za nebezpecÏnou nemoc
podle zaÂkona o pohrÏebnictvõÂ43c); na toto stanovenõÂ
se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd,
k) usmeÏrnÏuje vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy v ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ, provaÂdeÏnyÂ Ministerstvem obrany
a Ministerstvem vnitra,
l) sestavuje celorepublikoveÂ programy ochrany
a podpory verÏejneÂho zdravõÂ; sestavuje ocÏkovacõÂ

43b

m)
n)
o)

p)
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programy a programy prevence infekce vyvolaneÂ
virem lidskeÂho imunodeficitu a rÏõÂdõÂ jejich realizaci; stanovõÂ zaÂsady a postupy hodnocenõÂ a rÏõÂzenõÂ
zdravotnõÂch rizik a zaÂsady monitorovaÂnõÂ vztahuÊ
zdravotnõÂho stavu obyvatelstva a faktoruÊ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek
a rÏõÂdõÂ jejich realizaci; rÏõÂdõÂ vyÂchovu k podporÏe
a ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ,
udeÏluje a zrusÏuje poveÏrÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ autorizace,
organizovaÂnõÂ a provaÂdeÏnõÂ kursuÊ v hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik,
prÏezkoumaÂvaÂ kontrolnõÂ plaÂny sestaveneÂ krajskyÂmi
hygienickyÂmi stanicemi, ktereÂ urcÏujõÂ priority cÏinnosti na uÂseku staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru,
koordinuje cÏinnost a spolupraÂci s jinyÂmi staÂtnõÂmi
a nestaÂtnõÂmi orgaÂny a organizacemi, vcÏetneÏ registrovanyÂch obcÏanskyÂch sdruzÏenõÂ, jakozÏ i se sociaÂlnõÂmi partnery v oblastech souvisejõÂcõÂch s vyÂkonem
staÂtnõÂ spraÂvy na uÂseku ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
prÏijõÂmaÂ opatrÏenõÂ na zaÂkladeÏ a v mezõÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.

(2) Pro vyÂkon staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru je Ministerstvo zdravotnictvõÂ opraÂvneÏno stanovit orgaÂnuÊm
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ uvedenyÂm v § 78 põÂsm. b)
a c) rozsah a cÏetnost kontrol a konkretizaci kontrolnõÂch postupuÊ. StanovenyÂ rozsah a cÏetnost kontrol
a kontrolnõÂ postupy Ministerstvo zdravotnictvõÂ uverÏejnõÂ ve VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ. AnalytickeÂ metody kontroly slozÏenõÂ kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(3) Pro rÏesÏenõÂ sporuÊ o pouzÏitõÂ metody vysÏetrÏovaÂnõÂ
faktoruÊ pracovnõÂch podmõÂnek a hodnocenõÂ zaÂteÏzÏe
organismu neupraveneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy je Ministerstvo zdravotnictvõÂ opraÂvneÏno stanovit rozhodcÏõÂ metodu zahrnujõÂcõÂ strategii odbeÏru, transportu, uchovaÂvaÂnõÂ a zpracovaÂnõÂ vzorkuÊ, jejich analyÂzy, hodnocenõÂ
a kontroly kvality meÏrÏenõÂ. Na toto stanovenõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd. Proti stanoveneÂ rozhodcÏõÂ metodeÏ
muÊzÏe podat zameÏstnavatel nebo osoba uvedenaÂ v § 43
do 3 dnuÊ ode dne jejõÂho dorucÏenõÂ põÂsemneÏ naÂmitky.
O naÂmitkaÂch rozhoduje ministr zdravotnictvõÂ do
30 dnuÊ ode dne jejich dorucÏenõÂ. Na zaÂkladeÏ naÂmitek
rozhodcÏõÂ metodu zmeÏnõÂ nebo zrusÏõÂ, anebo naÂmitky zamõÂtne a rozhodcÏõÂ metodu potvrdõÂ. Proti rozhodnutõÂ
o naÂmitkaÂch nelze podat odvolaÂnõÂ.
(4) ZjistõÂ-li Ministerstvo zdravotnictvõÂ na zaÂkladeÏ
vyÂznamnyÂch duÊkazuÊ, zÏe kosmetickyÂ prostrÏedek, prÏestozÏe splnÏuje pozÏadavky praÂva EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, prÏedstavuje nebezpecÏõÂ pro zdravõÂ43d), muÊzÏe do-

) ZaÂkon cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 309/2002 Sb.
43c
) ZaÂkon cÏ. 256/2001 Sb., o pohrÏebnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
43d
) CÏlaÂnek 12 smeÏrnice 76/768/EHS.
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cÏasneÏ zakaÂzat pouzÏõÂvaÂnõÂ takoveÂho vyÂrobku, jeho uvaÂdeÏnõÂ na trh nebo podrobit tento vyÂrobek zvlaÂsÏtnõÂm
podmõÂnkaÂm a rozhodnout o ukoncÏenõÂ platnosti takoveÂho rozhodnutõÂ.
(5) O postupu podle odstavce 4 a jeho duÊvodech
uveÏdomõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ neprodleneÏ ostatnõÂ
cÏlenskeÂ staÂty EvropskeÂ unie a Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
(6) Ministerstvo zdravotnictvõÂ je daÂle opraÂvneÏno
stanovit, zÏe vyÂrobky upraveneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂmi
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, tõÂmto zaÂkonem
nebo zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, podle nichzÏ orgaÂny
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vykonaÂvajõÂ nad jejich uvedenõÂm na trh, distribucõÂ nebo uvedenõÂm do obeÏhu staÂtnõÂ
spraÂvu, jsou nebezpecÏneÂ, jestlizÏe byly jako takoveÂ
oznacÏeny orgaÂny EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, SveÏtovou
zdravotnickou organizacõÂ nebo v systeÂmech pro rychlou vyÂmeÏnu informacõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ. StanovenõÂ nebezpecÏnyÂch vyÂrobkuÊ provede Ministerstvo
zdravotnictvõÂ vyhlaÂsÏenõÂm v televiznõÂm a celoplosÏneÂm
rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ43b) a zverÏejnõÂ na sveÂ uÂrÏednõÂ desce
a uÂrÏednõÂch deskaÂch krajskyÂch hygienickyÂch stanic
(HygienickeÂ stanice hlavnõÂho meÏsta Prahy) umõÂsteÏnyÂch
v sõÂdlech teÏchto spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a na jejich uÂzemnõÂch
pracovisÏtõÂch (prÏõÂloha cÏ. 3). Provozovatel televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ je povinen zajistit soubeÏzÏneÂ vysõÂlaÂnõÂ zpraÂvy
v titulkoveÂ podobeÏ. Na toto stanovenõÂ se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd. Povinnosti osob prÏi vyÂskytu nebezpecÏnyÂch vyÂrobkuÊ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis26a) nebo
prÏõÂmo pouzÏitelneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
DocÏasneÂ pozastavenõÂ nebo omezenõÂ uplatnÏovaÂnõÂ
zvlaÂsÏtnõÂch opatrÏenõÂ nebo jinyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, stanoveneÂ Ministerstvem zdravotnictvõÂ na zaÂkladeÏ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, vyhlaÂsõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ zverÏejneÏnõÂm na sveÂ uÂrÏednõÂ desce
a uÂrÏednõÂch deskaÂch krajskyÂch hygienickyÂch stanic
(HygienickeÂ stanice hlavnõÂho meÏsta Prahy) umõÂsteÏnyÂch
v sõÂdlech teÏchto spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a na jejich uÂzemnõÂch
pracovisÏtõÂch. StanovenõÂ a opatrÏenõÂ podle tohoto odstavce zprÏõÂstupnõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ i zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup. Toto stanovenõÂ
a opatrÏenõÂ nenõÂ rozhodnutõÂm vydanyÂm ve spraÂvnõÂm
rÏõÂzenõÂ.
(7) K zabezpecÏenõÂ opatrÏenõÂ proti infekcÏnõÂm onemocneÏnõÂm Ministerstvo zdravotnictvõÂ a jde-li o fyzickeÂ
osoby uvedeneÂ v § 83, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, zajisÏt'ujõÂ pro zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ ocÏkovacõÂ laÂtky na pravidelnaÂ, zvlaÂsÏtnõÂ a mimorÏaÂdnaÂ ocÏkovaÂnõÂ, s vyÂjimkou ocÏkovacõÂch laÂtek proti tuberkuloÂze
a tuberkulinu a jejich vyÂdej.

43a
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(8) V Ministerstvu zdravotnictvõÂ se zrÏizuje funkce
hlavnõÂho hygienika CÏeskeÂ republiky, kteryÂ ve veÏcech
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vystupuje jako orgaÂn Ministerstva zdravotnictvõÂ. HlavnõÂho hygienika CÏeskeÂ republiky jmenuje a odvolaÂvaÂ na naÂvrh ministra zdravotnictvõÂ ze staÂtnõÂch zameÏstnancuÊ zaÂstupce generaÂlnõÂho
rÏeditele staÂtnõÂ sluzÏby. Bude-li jmenovaÂn zaÂstupce hlavnõÂho hygienika CÏeskeÂ republiky, rÏõÂdõÂ se jeho jmenovaÂnõÂ
a odvolaÂnõÂ sluzÏebnõÂm zaÂkonem43a).
§ 81
zrusÏen
§ 82
KrajskeÂ hygienickeÂ stanice
(1) ZrÏizujõÂ se krajskeÂ hygienickeÂ stanice, jejichzÏ
spraÂvnõÂ obvody a sõÂdla stanovõÂ prÏõÂloha cÏ. 2 k tomuto
zaÂkonu. KrajskeÂ hygienickeÂ stanice majõÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v mõÂstech stanovenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto
zaÂkonu. KrajskeÂ hygienickeÂ stanice jsou spraÂvnõÂmi
uÂrÏady. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice, kteraÂ puÊsobõÂ ve
spraÂvnõÂm obvodu hlavnõÂho meÏsta Prahy, se oznacÏuje
jako HygienickaÂ stanice hlavnõÂho meÏsta Prahy. V cÏele
krajskeÂ hygienickeÂ stanice je rÏeditel. JmenovaÂnõÂ a odvolaÂnõÂ rÏeditele krajskeÂ hygienickeÂ stanice se rÏõÂdõÂ sluzÏebnõÂm zaÂkonem43a).
(2) KrajskeÂ hygienickeÂ stanici naÂlezÏõÂ
a) vydaÂvat rozhodnutõÂ, povolenõÂ, osveÏdcÏenõÂ a plnit
dalsÏõÂ uÂkoly staÂtnõÂ spraÂvy v ochraneÏ verÏejneÂho
zdravõÂ vcÏetneÏ staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru, pokud
nenõÂ prÏõÂslusÏneÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ,
b) vykonaÂvat staÂtnõÂ zdravotnõÂ dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm zaÂkazuÊ a plneÏnõÂm dalsÏõÂch povinnostõÂ, stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ, tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ vcÏetneÏ
ochrany zdravõÂ prÏi praÂci prÏed riziky, plynoucõÂmi
z fyzikaÂlnõÂch, chemickyÂch a biologickyÂch faktoruÊ
pracovnõÂch podmõÂnek, z neprÏõÂznivyÂch mikroklimatickyÂch podmõÂnek a z fyzickeÂ a dusÏevnõÂ zaÂteÏzÏe
a nad souvisejõÂcõÂmi pracovnõÂmi podmõÂnkami
vcÏetneÏ vybavenõÂ pracovisÏt', a rozhodnutõÂm nebo
opatrÏenõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydanyÂm na zaÂkladeÏ teÏchto praÂvnõÂch prÏedpisuÊ; staÂtnõÂ
zdravotnõÂ dozor nad ochranou zdravõÂ prÏi praÂci je
staÂtnõÂm odbornyÂm dozorem nad ochranou zdravõÂ
prÏi praÂci ve smyslu zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu44),
c) rozhodovat na naÂvrh zameÏstnavatele nebo osoby

) ZaÂkon cÏ. 218/2002 Sb., o sluzÏbeÏ staÂtnõÂch zameÏstnancuÊ ve spraÂvnõÂch uÂrÏadech a o odmeÏnÏovaÂnõÂ teÏchto zameÏstnancuÊ a ostatnõÂch
zameÏstnancuÊ ve spraÂvnõÂch uÂrÏadech (sluzÏebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 131/2003 Sb.
44
) § 138 zaÂkonõÂku praÂce.
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d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)
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uvedeneÂ v § 43 nebo z vlastnõÂho podneÏtu ve veÏcech kategorizace pracõÂ,
stanovit za podmõÂnek § 37 odst. 6 põÂsm. b) rizikoveÂ praÂce a plnit uÂkoly podle § 40 põÂsm. c) a d),
stanovit zameÏstnavateli nebo osobeÏ uvedeneÂ v § 43
pro vyÂkon rizikovyÂch pracõÂ, s ohledem na expozici
zameÏstnancuÊ, nebo osoby uvedeneÂ v § 43 a jejõÂch
spolupracujõÂcõÂch rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ rizikovyÂm
faktoruÊm pracovnõÂch podmõÂnek,
1. minimaÂlnõÂ rozsah a termõÂny sledovaÂnõÂ faktoruÊ
pracovnõÂch podmõÂnek a
2. minimaÂlnõÂ naÂplnÏ a termõÂny periodickyÂch leÂkarÏskyÂch preventivnõÂch prohlõÂdek a minimaÂlnõÂ naÂplnÏ vstupnõÂch a vyÂstupnõÂch leÂkarÏskyÂch preventivnõÂch prohlõÂdek, pokud je nestanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis, jakozÏ i
3. leÂkarÏskeÂ preventivnõÂ prohlõÂdky po skoncÏenõÂ rizikoveÂ praÂce, jde-li o takoveÂ vlivy pracovnõÂch
podmõÂnek, ktereÂ se mohou neprÏõÂzniveÏ projevit
i po delsÏõÂ dobeÏ (daÂle jen ¹naÂsledneÂ leÂkarÏskeÂ preventivnõÂ prohlõÂdkyª); naÂsledneÂ leÂkarÏskeÂ preventivnõÂ prohlõÂdky pracovnõÂkuÊ se zdroji ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ kategorie A stanovõÂ za podmõÂnek
upravenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem33a),
stanovit zameÏstnavateli zpuÊsob a minimaÂlnõÂ cÏetnost sledovaÂnõÂ zaÂteÏzÏe organismu zameÏstnancuÊ vykonaÂvajõÂcõÂch rizikoveÂ praÂce faktory pracovnõÂch
podmõÂnek, pokud je nestanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis,
provaÂdeÏt oveÏrÏenõÂ podmõÂnek vzniku onemocneÏnõÂ
pro uÂcÏely posuzovaÂnõÂ nemocõÂ z povolaÂnõÂ45),
zrÏizovat v prÏõÂpadech stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem
komise,
plnit uÂkoly dotcÏeneÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu podle § 77,
projednaÂvat prÏestupky na uÂseku ochrany verÏejneÂho zdravõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu46),
narÏizovat, organizovat, rÏõÂdit a poprÏõÂpadeÏ i provaÂdeÏt
opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ vzniku a zamezenõÂ sÏõÂrÏenõÂ
infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ a v tomto rozsahu teÂzÏ
usmeÏrnÏovat cÏinnost zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ
a kontrolovat ji; urcÏovat, s vyÂjimkou § 68 odst. 2,
zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ provedou opatrÏenõÂ
k prÏedchaÂzenõÂ vzniku a zamezenõÂ sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch
onemocneÏnõÂ a plnit s tõÂm souvisejõÂcõÂ uÂkoly,
narÏizovat mimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ prÏi epidemii a nebezpecÏõÂ jejõÂho vzniku a mimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ
k ochraneÏ zdravõÂ fyzickyÂch osob prÏi vyÂskytu nebezpecÏnyÂch26a) a z nebezpecÏnosti podezrÏelyÂch vyÂ-

45

m)

n)

o)

p)

q)
r)
s)
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robkuÊ a nejakostnõÂch cÏi z porusÏenõÂ jakosti podezrÏelyÂch vod, prÏi zÏivelnõÂch pohromaÂch a jinyÂch
mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostech, pokud nenõÂ prÏõÂslusÏneÂ
Ministerstvo zdravotnictvõÂ, a rozhodovat o jejich
ukoncÏenõÂ vcÏetneÏ uvolneÏnõÂ vyÂrobkuÊ na trh nebo do
obeÏhu. MimorÏaÂdneÂ ocÏkovaÂnõÂ podle § 69 odst. 1
põÂsm. g) stanovõÂ jen s prÏedchozõÂm povolenõÂm Ministerstva zdravotnictvõÂ,
stanovit hygienickyÂ limit faktoru pracovnõÂch podmõÂnek, neupraveneÂho praÂvnõÂm prÏedpisem, a metodu jeho stanovenõÂ v pracovnõÂch podmõÂnkaÂch;
stanovit zpuÊsob, minimaÂlnõÂ rozsah a cÏetnost jeho
sledovaÂnõÂ a opatrÏenõÂ k ochraneÏ zdravõÂ zameÏstnancuÊ, osob uvedenyÂch v § 43 a jejich spolupracujõÂcõÂch rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ v riziku takoveÂho
faktoru; zarÏadit praÂci s tõÂmto faktorem z vlastnõÂho
podneÏtu do kategorie, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis jinak,
vykonaÂvat staÂtnõÂ zdravotnõÂ dozor nad plneÏnõÂm povinnosti zajistit zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi, ulozÏeneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem47), a nad plneÏnõÂm
povinnostõÂ zameÏstnavatele poskytovat zarÏõÂzenõÂm
vykonaÂvajõÂcõÂm zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi informace
nutneÂ k ochraneÏ zdravõÂ prÏi praÂci, ulozÏeneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
na naÂvrh zameÏstnavatele prÏezkoumaÂvat opatrÏenõÂ
zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂho zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi
vydaneÂ podle § 39; prÏi prÏezkoumaÂnõÂ opatrÏenõÂ zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂho zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi se
nepostupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu38), ani podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu,
narÏõÂdit osobeÏ provozujõÂcõÂ stravovacõÂ sluzÏbu odbeÏr
a uchovaÂvaÂnõÂ vzorkuÊ podaÂvanyÂch pokrmuÊ, je-li to
potrÏebneÂ pro zajisÏteÏnõÂ zdravotnõÂ nezaÂvadnosti
podaÂvanyÂch pokrmuÊ nebo z duÊvoduÊ podezrÏenõÂ
na vznik infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ z pokrmuÊ, a urcÏit
rozsah a dobu plneÏnõÂ teÂto povinnosti; postup prÏi
odbeÏru a uchovaÂvaÂnõÂ vzorkuÊ pokrmuÊ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
provaÂdeÏt epidemiologickeÂ sÏetrÏenõÂ podle § 62a,
usmeÏrnÏovat cÏinnost osob poskytujõÂcõÂch peÂcÏi (§ 15
odst. 1) v oblasti hygieny provozu a prÏedchaÂzenõÂ
nemocnicÏnõÂm naÂkazaÂm a kontrolovat ji,
provaÂdeÏt hodnocenõÂ a rÏõÂzenõÂ zdravotnõÂch rizik
z hlediska prevence negativnõÂho ovlivneÏnõÂ zdravotnõÂho stavu obyvatelstva a podõÂlet se na monitorovaÂnõÂ vztahuÊ zdravotnõÂho stavu obyvatelstva
a faktoruÊ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek; kontrolovat a rÏõÂdit mõÂstnõÂ programy ochrany a podpory verÏejneÂho zdravõÂ,

) VyhlaÂsÏka cÏ. 342/1997 Sb., kterou se stanovõÂ postup prÏi uznaÂvaÂnõÂ nemocõÂ z povolaÂnõÂ a vydaÂvaÂ seznam zdravotnickyÂch
zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ tyto nemoci uznaÂvajõÂ.
46
) § 29 põÂsm. a) azÏ f), h) azÏ j) a põÂsm. n) a o) zaÂkona cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
47

) § 40 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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t) spolupracovat se spraÂvnõÂmi uÂrÏady a s orgaÂny
samospraÂvy prÏi tvorbeÏ zdravotnõÂ politiky prÏõÂslusÏneÂho regionu,

Autorizace

u) podõÂlet se na uÂkolech IntegrovaneÂho zaÂchranneÂho
systeÂmu.

(1) AutorizacõÂ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
postup zahaÂjenyÂ na zÏaÂdost fyzickeÂ osoby, kteraÂ je podnikatelem, organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu, kraje nebo obce
nebo praÂvnickeÂ osoby, na jehozÏ zaÂkladeÏ se vydaÂvaÂ
osveÏdcÏenõÂ o tom, zÏe osoba je zpuÊsobilaÂ ve vymezeneÂm
rozsahu provaÂdeÏt

(3) KrajskaÂ hygienickaÂ stanice je povinna o hromadneÂm vyÂskytu infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ a o vyÂskytu
nebezpecÏnyÂch26a) a z nebezpecÏnosti podezrÏelyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ posÏkodily nebo mohou posÏkodit zdravõÂ
fyzickyÂch osob a nevyskytujõÂ se v trzÏnõÂ sõÂti pouze ojedineÏle, informovat okamzÏiteÏ Ministerstvo zdravotnictvõÂ.
(4) ZameÏstnavatel je povinen zaslat kopii rozhodnutõÂ o stanovenyÂch leÂkarÏskyÂch preventivnõÂch prohlõÂdkaÂch, ktereÂ je vykonatelneÂ, zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂmu
zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi. ZameÏstnavatel daÂle informuje o ulozÏenõÂ naÂsledneÂ leÂkarÏskeÂ preventivnõÂ prohlõÂdky fyzickou osobu, pro kterou byla narÏõÂzena, a to
i v prÏõÂpadeÏ, zÏe jizÏ nenõÂ jeho zameÏstnancem; informaci
v tomto prÏõÂpadeÏ zasÏle na poslednõÂ mõÂsto jejõÂho trvaleÂho
pobytu, ktereÂ je mu znaÂmo, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto bydlisÏteÏ,
nemeÏla-li tato fyzickaÂ osoba trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky. Toto mõÂsto sdeÏlõÂ teÂzÏ zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂmu zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi. ZarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi na zaÂkladeÏ tohoto sdeÏlenõÂ
informuje o narÏõÂzenõÂ naÂsledneÂ leÂkarÏskeÂ preventivnõÂ
prohlõÂdky zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, jehozÏ soucÏaÂstõÂ je oddeÏlenõÂ nebo klinika nemocõÂ z povolaÂnõÂ nebo pracovnõÂho leÂkarÏstvõÂ, ktereÂ by bylo prÏõÂslusÏneÂ naÂslednou leÂkarÏskou preventivnõÂ prohlõÂdku proveÂst.
§ 83
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
(1) UÂkoly staÂtnõÂ spraÂvy v ochraneÏ verÏejneÂho
zdravõÂ vcÏetneÏ staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru v ozbrojenyÂch silaÂch, v Ministerstvu obrany a v jeho puÊsobnosti
zrÏõÂzenyÂch organizacÏnõÂch slozÏkaÂch staÂtu a prÏõÂspeÏvkovyÂch organizacõÂch a nad jimi uzÏõÂvanyÂmi objekty47a)
vykonaÂvaÂ podle tohoto zaÂkona Ministerstvo obrany.
(2) UÂkoly staÂtnõÂ spraÂvy v oblasti ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vcÏetneÏ staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru v bezpecÏnostnõÂch sborech47b), s vyÂjimkou VeÏzenÏskeÂ sluzÏby
CÏeskeÂ republiky, v Ministerstvu vnitra a organizacÏnõÂch
slozÏkaÂch staÂtu a prÏõÂspeÏvkovyÂch organizacõÂch zrÏõÂzenyÂch
v jeho puÊsobnosti vcÏetneÏ jimi uzÏõÂvanyÂch staveb a zarÏõÂzenõÂ zrÏõÂzenyÂch Ministerstvem vnitra podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona47c) vykonaÂvaÂ podle tohoto zaÂkona Ministerstvo vnitra.

§ 83a

a) odbeÏr vzorkuÊ a vysÏetrÏenõÂ jakosti pitneÂ a tepleÂ vody
(§ 3 odst. 1 a 3), vody v koupalisÏtõÂch a vody ve
zdroji pro bazeÂn umeÏleÂho koupalisÏteÏ nebo sauny
(§ 6),
b) zjisÏt'ovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ koncentracõÂ a intenzit faktoruÊ
vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ staveb (§ 13 odst. 1),
c) odbeÏr vzorkuÊ a meÏrÏenõÂ mikrobiaÂlnõÂho, chemickeÂho a parazitaÂrnõÂho znecÏisÏteÏnõÂ põÂsku v põÂskovisÏtõÂch venkovnõÂch hracõÂch ploch (§ 13 odst. 2),
d) odbeÏr vzorkuÊ a vysÏetrÏenõÂ bezpecÏnosti prÏedmeÏtuÊ
beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, s vyÂjimkou hracÏek a kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ (§ 25); oveÏrÏovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ prÏichaÂzejõÂcõÂch do prÏõÂmeÂho styku s vodou, s vyÂjimkou
stavebnõÂch vyÂrobkuÊ8), podle § 5 odst. 2,
e) kontrolu dezinfekce a sterilizace (§ 17),
f) odbeÏr vzorkuÊ a vysÏetrÏenõÂ zdravotnõÂ nezaÂvadnosti
pokrmuÊ [§ 24 odst. 1 põÂsm. e)],
g) meÏrÏenõÂ intenzit hluku, vibracõÂ a neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ v komunaÂlnõÂm a pracovnõÂm prostrÏedõÂ (§ 30 azÏ
35),
h) zjisÏt'ovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ intenzit osveÏtlenõÂ a mikroklimatickyÂch podmõÂnek a koncentracõÂ prachu a chemickyÂch sÏkodlivin v pracovnõÂm prostrÏedõÂ,
i) biologickeÂ expozicÏnõÂ testy a vysÏetrÏenõÂ v oboru genetickeÂ toxikologie, fyziologie a psychologie
praÂce.
(2) Ministerstvo zdravotnictvõÂ poveÏrÏõÂ provaÂdeÏnõÂm
autorizace praÂvnickou osobu nebo organizacÏnõÂ slozÏku
staÂtu, zrÏõÂzenou k plneÏnõÂ uÂkoluÊ v oboru puÊsobnosti Ministerstva zdravotnictvõÂ (daÂle jen ¹autorizujõÂcõÂ osobaª).
Toto poveÏrÏenõÂ je neprÏevoditelneÂ. Na vydaÂnõÂ tohoto
poveÏrÏenõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd. PrÏi autorizaci se
postupuje podle podmõÂnek, ktereÂ stanovõÂ pro jednotliveÂ oblasti podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictvõÂ.
PoveÏrÏenõÂ autorizujõÂcõÂ osoby a zrusÏenõÂ tohoto poveÏrÏenõÂ
zverÏejnõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ ve VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ.

47a

) ZaÂkon cÏ. 219/1999 Sb., o ozbrojenyÂch silaÂch CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

47b

) § 1 zaÂkona cÏ. 361/2003 Sb., o sluzÏebnõÂm pomeÏru prÏõÂslusÏnõÂkuÊ bezpecÏnostnõÂch sboruÊ.
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 325/1999 Sb., o azylu a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, (zaÂkon o azylu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

47c
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§ 83b

§ 83c

(1) AutorizujõÂcõÂ osoba vydaÂ organizacÏnõÂ slozÏce
staÂtu, kraje nebo obce, praÂvnickeÂ osobeÏ nebo fyzickeÂ
osobeÏ, kteraÂ je podnikatelem, na jejõÂ zÏaÂdost osveÏdcÏenõÂ
o autorizaci. Toto osveÏdcÏenõÂ vydaÂ, pokud zÏadatel splnÏuje podmõÂnky autorizace, kteryÂmi jsou

(1) OsveÏdcÏenõÂ o autorizaci vymezuje prÏedmeÏt,
rozsah a podmõÂnky cÏinnosti a dobu, na kterou bylo
vydaÂno. Pro vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o autorizaci neplatõÂ
spraÂvnõÂ rÏaÂd. ZÏadatel muÊzÏe proti sdeÏlenõÂ o neudeÏlenõÂ
osveÏdcÏenõÂ o autorizaci podat do 3 dnuÊ ode dne jeho
dorucÏenõÂ naÂmitky. O naÂmitkaÂch rozhoduje Ministerstvo zdravotnictvõÂ. Jsou-li pro to duÊvody, naÂmitkaÂm
vyhovõÂ; jinak naÂmitky zamõÂtne a neudeÏlenõÂ osveÏdcÏenõÂ
potvrdõÂ. Proti rozhodnutõÂ Ministerstva zdravotnictvõÂ
o naÂmitkaÂch se nelze odvolat. AutorizujõÂcõÂ osoba je
rozhodnutõÂm Ministerstva zdravotnictvõÂ vaÂzaÂna. NaÂklady spojeneÂ s autorizacõÂ vcÏetneÏ vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ
o autorizaci hradõÂ zÏadatel. Cena se sjednaÂvaÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.

a) odbornaÂ uÂrovenÏ ve vztahu k navrhovaneÂ oblasti
autorizace podle podmõÂnek stanovenyÂch Ministerstvem zdravotnictvõÂ na zaÂkladeÏ § 83a odst. 2,
b) vybavenõÂ k technickyÂm a administrativnõÂm uÂkonuÊm a prÏõÂstupnost k zarÏõÂzenõÂm pro speciaÂlnõÂ sÏetrÏenõÂ,
c) existence nezbytneÂho pocÏtu zameÏstnancuÊ s odbornyÂm vyÂcvikem, znalostmi a schopnostmi,
d) existence zaÂvazku zameÏstnancuÊ k mlcÏenlivosti
o skutecÏnostech, o nichzÏ se dovõÂdajõÂ osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ autorizaci,
e) neexistence financÏnõÂch nebo jinyÂch zaÂjmuÊ, ktereÂ
by mohly ovlivnit vyÂsledky cÏinnosti osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ autorizaci,
f) bezuÂhonnost zÏadatele o autorizaci.
(2) Neexistence financÏnõÂch nebo jinyÂch zaÂjmuÊ podle odstavce 1 põÂsm. e) se prokazuje cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm.
(3) Za bezuÂhonneÂho se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
nepovazÏuje ten, kdo byl pravomocneÏ odsouzen pro
trestnyÂ cÏin, jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ s prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ. FyzickaÂ osoba bezuÂhonnost podle odstavce 1 põÂsm. f) doklaÂdaÂ vyÂpisem z RejstrÏõÂku trestuÊ
nebo obdobnyÂmi doklady vydanyÂmi staÂty, ve kteryÂch
se v poslednõÂch 3 letech zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ deÂle nezÏ
3 meÏsõÂce. Tyto doklady nesmõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce;
doklad o bezuÂhonnosti muÊzÏe byÂt nahrazen dokladem
o zpuÊsobilosti k vyÂkonu povolaÂnõÂ nebo cÏinnosti, pokud prokazuje i splneÏnõÂ podmõÂnky bezuÂhonnosti. BezuÂhonnost za praÂvnickou osobu prokazujõÂ vsÏichni cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂho orgaÂnu; za organizacÏnõÂ slozÏku staÂtu,
kraje nebo obce jejõÂ vedoucõÂ. PrÏi uznaÂvaÂnõÂ dokladu
o bezuÂhonnosti, kteryÂ vydal prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, se postupuje podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30a).
(4) V zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o autorizaci zÏadatel uvede obchodnõÂ firmu nebo naÂzev praÂvnickeÂ osoby nebo organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu, kraje nebo obce
nebo jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby, mõÂsto podnikaÂnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ mõÂsto trvaleÂho pobytu fyzickeÂ osoby nebo
jejõÂ bydlisÏteÏ, nemaÂ-li trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, sõÂdlo praÂvnickeÂ osoby nebo organizacÏnõÂ
slozÏky staÂtu, kraje nebo obce, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
bylo-li prÏideÏleno, a daÂle uÂdaje prokazujõÂcõÂ splneÏnõÂ podmõÂnek podle odstavce 1. ZÏaÂdost se prÏedklaÂdaÂ autorizujõÂcõÂ osobeÏ.

(2) Autorizace je neprÏenosnaÂ na jinou osobu, udeÏluje se na dobu nejvyÂsÏe 5 let ode dne udeÏlenõÂ. Autorizace muÊzÏe byÂt prodlouzÏena vzÏdy o dalsÏõÂch 5 let. ZÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ o autorizaci,
musõÂ osoba, ktereÂ bylo vydaÂno osveÏdcÏenõÂ o autorizaci,
(daÂle jen ¹drzÏitel autorizaceª) podat autorizujõÂcõÂ osobeÏ
nejmeÂneÏ 6 meÏsõÂcuÊ prÏed skoncÏenõÂm platnosti osveÏdcÏenõÂ.
NaÂklady spojeneÂ s prodlouzÏenõÂm platnosti osveÏdcÏenõÂ
o autorizaci hradõÂ zÏadatel. Cena se sjednaÂvaÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(3) Seznam drzÏiteluÊ autorizace s uvedenõÂm obchodnõÂ firmy, sõÂdla, poprÏõÂpadeÏ mõÂsta podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂho cÏõÂsla podle § 83b odst. 4, jakozÏ i zmeÏny
v teÏchto uÂdajõÂch uverÏejnõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ
ve VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ. Tyto uÂdaje
sdeÏlõÂ Ministerstvu zdravotnictvõÂ autorizujõÂcõÂ osoba.
(4) DrzÏitel autorizace je povinen dodrzÏovat podmõÂnky autorizace a uÂcÏastnit se v termõÂnu a rozsahu
stanoveneÂm autorizujõÂcõÂ osobou mezilaboratornõÂch
zkousÏek. Doklady o vyÂsledcõÂch mezilaboratornõÂch
zkousÏek musõÂ drzÏitel autorizace uklaÂdat po dobu
5 let. NaÂklady spojeneÂ s mezilaboratornõÂmi zkousÏkami
hradõÂ drzÏitel autorizace.
(5) AutorizujõÂcõÂ osoba provaÂdõÂ kontrolu nad dodrzÏovaÂnõÂm podmõÂnek autorizace a vyÂsledkuÊ mezilaboratornõÂch zkousÏek. Za tõÂm uÂcÏelem je opraÂvneÏna vstupovat do objektuÊ drzÏitele autorizace, oveÏrÏovat splneÏnõÂ
podmõÂnek autorizace a pozÏadovat prÏedlozÏenõÂ dokumentace vcÏetneÏ vyÂsledkuÊ mezilaboratornõÂch zkousÏek.
Ke kontrole si muÊzÏe autorizujõÂcõÂ osoba prÏizvat odbornõÂka pro prÏõÂslusÏnou oblast. ZjistõÂ-li autorizujõÂcõÂ osoba
nedostatky, podle zaÂvazÏnosti nedostatkuÊ pozastavõÂ
uÂcÏinnost osveÏdcÏenõÂ nebo je odejme. OdejmutõÂm osveÏdcÏenõÂ autorizace zanikaÂ. Proti odejmutõÂ osveÏdcÏenõÂ muÊzÏe
drzÏitel autorizace podat do 3 dnuÊ ode dne jeho dorucÏenõÂ naÂmitky. O naÂmitkaÂch rozhoduje Ministerstvo
zdravotnictvõÂ. Jsou-li pro to duÊvody, naÂmitkaÂm vyhovõÂ;
jinak naÂmitky zamõÂtne a odejmutõÂ osveÏdcÏenõÂ potvrdõÂ.
Proti rozhodnutõÂ Ministerstva zdravotnictvõÂ o naÂmitkaÂch se nelze odvolat. AutorizujõÂcõÂ osoba je rozhodnutõÂm Ministerstva zdravotnictvõÂ vaÂzaÂna.
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§ 83d
(1) Autorizace vedle duÊvodu podle § 83c odst. 5
daÂle zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou byla udeÏlena, pokud
nedosÏlo na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti drzÏitele autorizace k jejõÂmu prodlouzÏenõÂ,
b) vzdaÂnõÂm se osveÏdcÏenõÂ o autorizaci; vzdaÂnõÂ se
osveÏdcÏenõÂ je uÂcÏinneÂ ode dne, kdy bylo dorucÏeno
autorizujõÂcõÂ osobeÏ,
c) u fyzickyÂch osob smrtõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂm drzÏitele
autorizace za mrtveÂho,
d) dnem zaÂniku organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu, kraje nebo
obce nebo praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ je drzÏitelem autorizace,
e) prohlaÂsÏenõÂm konkursu na drzÏitele autorizace, zamõÂtnutõÂm naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu na drzÏitele autorizace pro nedostatek majetku nebo vstupem drzÏitele autorizace do likvidace.
(2) AutorizujõÂcõÂ osoba v prÏõÂpadech podle odstavce 1 põÂsm. a) a podle § 83c odst. 5, drzÏitel autorizace, poprÏõÂpadeÏ jeho deÏdic, praÂvnõÂ naÂstupce praÂvnickeÂ
osoby, poprÏõÂpadeÏ jejõÂ likvidaÂtor, v prÏõÂpadech podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ e) jsou povinni informovat Ministerstvo zdravotnictvõÂ pro uÂcÏely podle § 83c odst. 3
o datu zaÂniku autorizace.
§ 83e
(1) ProvaÂdeÏt hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik podle
tohoto zaÂkona jsou opraÂvneÏny jen fyzickeÂ osoby, ktereÂ
jsou drzÏiteli osveÏdcÏenõÂ o autorizaci. PraÂvnickaÂ osoba
nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ je podnikatelem, muÊzÏe hodnotit zdravotnõÂ rizika jen tehdy, pokud pro ni tuto
cÏinnost zabezpecÏuje fyzickaÂ osoba, kteraÂ je drzÏitelem
autorizace.
(2) Autorizaci udeÏluje na zÏaÂdost fyzickeÂ osoby
autorizujõÂcõÂ osoba (§ 83a odst. 2) na zaÂkladeÏ uÂspeÏsÏneÂho
slozÏenõÂ zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti. Ke zkousÏce se
muÊzÏe prÏihlaÂsit fyzickaÂ osoba, kteraÂ je starsÏõÂ 23 let, bezuÂhonnaÂ, maÂ stanovenou odbornou zpuÊsobilost a potvrdõÂ cÏesnyÂm prohlaÂsÏenõÂm neexistenci financÏnõÂch nebo
jinyÂch zaÂjmuÊ, ktereÂ by mohly ovlivnit vyÂsledky prÏi
hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik. PrÏi zkousÏce musõÂ fyzickaÂ
osoba prokaÂzat znalosti stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem37c). ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis daÂle
upravõÂ slozÏenõÂ komise a podmõÂnky provedenõÂ zkousÏky
odborneÂ zpuÊsobilosti.
(3) Za bezuÂhonnou se povazÏuje fyzickaÂ osoba,
kteraÂ nebyla pravomocneÏ odsouzena za uÂmyslnyÂ
trestnyÂ cÏin ani za trestnyÂ cÏin, kteryÂ souvisõÂ s cÏinnostõÂ,
jejõÂzÏ naÂplnõÂ bylo posuzovaÂnõÂ slozÏek zÏivotnõÂho a pracovnõÂho prostrÏedõÂ a hodnocenõÂ jejich vlivu na zdravõÂ cÏloveÏka spaÂchanyÂ z nedbalosti. FyzickaÂ osoba prokazuje
bezuÂhonnost obdobneÏ podle § 83b odst. 3.
(4) OdbornaÂ zpuÊsobilost se prokazuje dokladem
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o ukoncÏeneÂm vysokosÏkolskeÂm vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti leÂkarÏstvõÂ nebo prÏõÂrodnõÂch veÏd, poprÏõÂpadeÏ osveÏdcÏenõÂm
o uÂspeÏsÏneÂm ukoncÏenõÂ kursu v hodnocenõÂ zdravotnõÂch
rizik absolvovaneÂm v organizacÏnõÂ slozÏce staÂtu nebo
prÏõÂspeÏvkoveÂ organizaci poveÏrÏeneÂ Ministerstvem zdravotnictvõÂ, pokud se ho fyzickaÂ osoba za uÂcÏelem zõÂskaÂnõÂ
odbornyÂch znalostõÂ zuÂcÏastnila, a nejmeÂneÏ peÏtiletou
praxõÂ na uÂseku ochrany zdravõÂ a zÏivotnõÂch podmõÂnek.
(5) PrÏi uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace nebo jineÂ
zpuÊsobilosti, kterou staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci CÏeskeÂ republiky
nebo cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie nebo jejich rodinnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci zõÂskali v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie, se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30a). Pokud komise pro prÏezkousÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti uznaÂ odbornou kvalifikaci podle odstavce 4
pouze cÏaÂstecÏneÏ, je uchazecÏ opraÂvneÏn sklaÂdat rozdõÂlovou zkousÏku. U rozdõÂloveÂ zkousÏky nenõÂ uchazecÏ
zkousÏen z teÏch oblastõÂ, uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu37c), ve kteryÂch mu byla uznaÂna zõÂskanaÂ
odbornaÂ kvalifikace postupem podle veÏty prvnõÂ. UstanovenõÂ odstavce 4 veÏt druheÂ a trÏetõÂ se pouzÏije obdobneÏ.
(6) Za praxi na uÂseku ochrany zdravõÂ a zÏivotnõÂch
podmõÂnek se povazÏuje pracovnõÂ cÏinnost, jejõÂzÏ naÂplnõÂ
bylo posuzovaÂnõÂ slozÏek zÏivotnõÂho a pracovnõÂho prostrÏedõÂ a hodnocenõÂ jejich vlivu na zdravõÂ cÏloveÏka, a to
podle potvrzenõÂ zameÏstnavatele nebo prÏedlozÏenyÂch
vyÂsledkuÊ takoveÂho posuzovaÂnõÂ. Do doby praxe se nepocÏõÂtaÂ zaÂkladnõÂ, naÂhradnõÂ a civilnõÂ sluzÏba, doba materÏskeÂ a rodicÏovskeÂ dovoleneÂ. O uznaÂnõÂ praxe, jejõÂzÏ vyÂkon
byl prÏerusÏen na dobu delsÏõÂ nezÏ 5 let, rozhoduje na zÏaÂdost fyzickeÂ osoby Ministerstvo zdravotnictvõÂ. PrÏi
uznaÂvaÂnõÂ dokladu o praxi, kteryÂ vydal prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30a).
(7) NaÂzev organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu nebo prÏõÂspeÏvkoveÂ organizace poveÏrÏeneÂ organizovaÂnõÂm a provaÂdeÏnõÂm
kursuÊ v hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik uverÏejnõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ ve VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ.
(8) V zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o autorizaci
k hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik fyzickaÂ osoba uvede
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, nejvysÏsÏõÂ dosazÏeneÂ vzdeÏlaÂnõÂ a obor studia, akademickeÂ hodnosti, mõÂsto trvaleÂho pobytu nebo
bydlisÏteÏ, nemaÂ-li na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt. K zÏaÂdosti prÏipojõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ skutecÏnosti
uvedeneÂ v odstavcõÂch 2 azÏ 7.
(9) Pro udeÏlenõÂ osveÏdcÏenõÂ o autorizaci, naÂmitkoveÂ
rÏõÂzenõÂ, dobu platnosti autorizace a jejõÂ prodlouzÏenõÂ, pro
sjednaÂnõÂ a uÂhradu ceny autorizace a jejõÂho prodlouzÏenõÂ,
jakozÏ i pro provaÂdeÏnõÂ kontroly nad dodrzÏovaÂnõÂm podmõÂnek autorizace a pro odneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ o autorizaci
platõÂ § 83c.
(10) Autorizace zanikaÂ
a) odneÏtõÂm osveÏdcÏenõÂ o autorizaci za podmõÂnek odstavce 9 a § 83c odst. 5,
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b) uplynutõÂm doby, na kterou byla udeÏlena, pokud
nedosÏlo na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti fyzickeÂ osoby, kteraÂ
je drzÏitelem osveÏdcÏenõÂ o autorizaci, k jejõÂmu prodlouzÏenõÂ,
c) smrtõÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ je drzÏitelem osveÏdcÏenõÂ
o autorizaci, nebo jejõÂm prohlaÂsÏenõÂm za mrtvou.
§ 83f
(1) OsveÏdcÏenõÂ o autorizaci se nevyzÏaduje u fyzickeÂ osoby, kteraÂ je usazena v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ
EvropskeÂ unie a na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ vykonaÂvat cÏinnost uvedenou v § 83a nebo § 83e,
pokud prokaÂzÏe, zÏe je
a) staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie,
b) drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch
v odstavci 1 podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, pokud se v tomto staÂteÏ
takoveÂ opraÂvneÏnõÂ vyzÏaduje,
c) bezuÂhonnaÂ.
(2) V prÏõÂpadeÏ cÏinnostõÂ podle § 83a je tato fyzickaÂ
osoba povinna prÏedlozÏit Ministerstvu zdravotnictvõÂ seznam metod, postupuÊ odbeÏruÊ a uÂprav vzorkuÊ pro uÂcÏely
meÏrÏenõÂ cÏi vysÏetrÏovaÂnõÂ vcÏetneÏ konecÏnyÂch analytickyÂch
metod a postupuÊ, ktereÂ budou pouzÏity. V prÏõÂpadeÏ zpracovaÂnõÂ hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik podle § 83e je tato
fyzickaÂ osoba povinna prÏedlozÏit Ministerstvu zdravotnictvõÂ drÏõÂve zpracovanaÂ hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik.
(3) Doklady podle odstavcuÊ 1 a 2 je osoba povinna prÏedlozÏit prÏed zahaÂjenõÂm cÏinnosti.
(4) O nesplneÏnõÂ pozÏadavkuÊ pro vyÂkon cÏinnosti
uvedeneÂ v § 83a nebo § 83e vydaÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ rozhodnutõÂ ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ.
(5) Pokud nebylo vydaÂno rozhodnutõÂ podle odstavce 4, muÊzÏe byÂt cÏinnost vykonaÂvaÂna nejdeÂle po
dobu 1 roku ode dne naÂsledujõÂcõÂho po dni, kdy uplynula lhuÊta pro vydaÂnõÂ tohoto rozhodnutõÂ.
§ 84
StaÂtnõÂ zdravotnõÂ dozor
(1) PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru
orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ v rozsahu sveÂ puÊsobnosti
a) dozõÂrajõÂ, zda osoby plnõÂ povinnosti stanoveneÂ
k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂmi
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, tõÂmto zaÂkonem, zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy a rozhodnutõÂm
cÏi opatrÏenõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydanyÂm na zaÂkladeÏ teÏchto praÂvnõÂch prÏedpisuÊ; staÂtnõÂmu zdravotnõÂmu dozoru nepodleÂhajõÂ podmõÂnky
vzniku zÏivnostõÂ podle § 59, zaÂsady spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe pro zkousÏenõÂ chemickyÂch laÂtek podle § 29 odst. 2 a povinnosti provozovatele rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ podle § 95 odst. 1,

CÏaÂstka 165

b) mohou pozastavit vyÂkon cÏinnosti, pokud prÏi nõÂ
byly porusÏeny povinnosti v ochraneÏ verÏejneÂho
zdravõÂ, a to do doby odstraneÏnõÂ zaÂvady,
c) mohou prÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm pozastavit uvedenõÂ
na trh nebo do obeÏhu4c), distribuci a prodej vyÂrobkuÊ podezrÏelyÂch z nebezpecÏnosti26a); mohou
narÏõÂdit vyrÏazenõÂ z distribuce a prodeje vyÂrobkuÊ,
ktereÂ nesplnÏujõÂ pozÏadavky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a na jejich
zaÂkladeÏ vydanyÂm rozhodnutõÂm nebo opatrÏenõÂm
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, nebo zakaÂzat
jejich uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu4c) nebo na trh,
d) mohou proveÏrÏovat znalosti podle § 19 odst. 3
a rozhodnout o tom, zÏe fyzickaÂ osoba vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ nemaÂ znalosti nutneÂ k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ,
e) mohou zakaÂzat nebo omezit pouzÏõÂvaÂnõÂ nejakostnõÂ
pitneÂ vody, tepleÂ vody nebo vody jineÂ jakosti (§ 18
odst. 2 a § 21 odst. 2), a to do doby odstraneÏnõÂ
zaÂvady, jakozÏ i stanovit uÂcÏel, pro kteryÂ lze takovou vodu pouzÏõÂvat; mohou urcÏit naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ v prÏõÂpadeÏ nedodrzÏenõÂ jakosti pitneÂ vody,
tepleÂ vody nebo vody jineÂ jakosti, upraveneÂ tõÂmto
zaÂkonem, nebo zmeÏnit naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ, stanovenaÂ kontrolovanou osobou50), a to do doby odstraneÏnõÂ zaÂvady,
f) mohou narÏõÂdit veÏtsÏõÂ cÏetnost kontroly vody v koupalisÏti, jestlizÏe jakost vody nedaÂvaÂ zaÂruku dodrzÏenõÂ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch nebo povolenyÂch
podle § 6, a dobu provaÂdeÏnõÂ takovyÂch kontrol,
g) mohou zakaÂzat pouzÏõÂvaÂnõÂ vody v koupalisÏti, a to
i jen pro neÏktereÂ skupiny obyvatel nebo zakaÂzat
zdroj vody pro bazeÂn umeÏleÂho koupalisÏteÏ nebo
sauny, kteraÂ nevyhovuje pozÏadavkuÊm stanovenyÂm
nebo povolenyÂm podle § 6 a daÂle vody, kteraÂ vyÂskytem dalsÏõÂch laÂtek nebo soucÏaÂstõÂ ve zjisÏteÏneÂ
koncentraci nebo mnozÏstvõÂ ohrozÏuje verÏejneÂ
zdravõÂ, a to do doby odstraneÏnõÂ zaÂvady,
h) mohou zakaÂzat provoz põÂskovisÏteÏ venkovnõÂ hracõÂ
plochy urcÏeneÂ pro hry deÏtõÂ, nejsou-li dodrzÏeny
stanoveneÂ hygienickeÂ limity nebo provoznõÂ rÏaÂd
(§ 13 odst. 2), a to do doby odstraneÏnõÂ zaÂvady,
i) mohou narÏõÂdit uÂpravu provoznõÂho rÏaÂdu podle § 4
odst. 3, § 6 odst. 3 põÂsm. c), § 7 odst. 2, § 13
odst. 2, § 15 odst. 2, § 21 odst. 3 a § 21a, pokud
podmõÂnky v neÏm uvedeneÂ nevedou k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ,
j) mohou stanovit podmõÂnky konaÂnõÂ sÏkoly v prÏõÂrodeÏ,
zotavovacõÂ akce nebo jineÂ podobneÂ akce pro deÏti
(§ 12) a v prÏõÂpadeÏ ohrozÏenõÂ verÏejneÂho zdravõÂ sÏkolu
v prÏõÂrodeÏ, zotavovacõÂ akci nebo jinou podobnou
akci pro deÏti zakaÂzat,
k) mohou odejmout povolenõÂ vydaneÂ podle § 4
odst. 6, § 5 odst. 5 azÏ 8, § 6 odst. 5, § 14, § 17
odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2, § 31 odst. 1
a § 41a odst. 2, nesplnÏuje-li osoba podmõÂnky, za
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kteryÂch bylo povolenõÂ vydaÂno, nebo je-li ohrozÏeno verÏejneÂ zdravõÂ; odejmutõÂ povolenõÂ vydaneÂho
Ministerstvem zdravotnictvõÂ musõÂ byÂt prÏedem
projednaÂno s tõÂmto spraÂvnõÂm uÂrÏadem,
mohou pozastavit provoz nebo pouzÏõÂvaÂnõÂ zdroje
hluku, vibracõÂ nebo zdroje neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ,
je-li to nezbytneÂ k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ, a to
do doby odstraneÏnõÂ zaÂvady,
mohou prÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm pozastavit pouzÏõÂvaÂnõÂ laÂtky, suroviny, polotovaru nebo potraviny
urcÏeneÂ k vyÂrobeÏ nebo prÏõÂpraveÏ pokrmu podezrÏelyÂch z toho, zÏe nevyhovujõÂ pozÏadavkuÊm na zdravotnõÂ nezaÂvadnost a cÏistotu stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy23) nebo rozhodnutõÂm
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ; mohou rozhodnutõÂm zakaÂzat pouzÏõÂvaÂnõÂ laÂtky, suroviny, polotovaru nebo potraviny urcÏenyÂch k vyÂrobeÏ nebo prÏõÂpraveÏ pokrmu, pokud nevyhovujõÂ pozÏadavkuÊm na
zdravotnõÂ nezaÂvadnost, jakost, cÏistotu a znacÏenõÂ,
stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy23) nebo
rozhodnutõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
nebo nejsou za stanovenyÂch podmõÂnek skladovaÂny, jakozÏ i narÏõÂdit provedenõÂ sanitace nebo
zmeÏnu technologickeÂho postupu vyÂroby nebo prÏõÂpravy pokrmu,
mohou stanovit odchylnyÂ zpuÊsob zachaÂzenõÂ s praÂdlem ze zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo uÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe, je-li to nezbytneÂ pro zamezenõÂ vzniku
a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ,
mohou ulozÏit urcÏenõÂ a meÏrÏenõÂ faktoruÊ zÏivotnõÂch
a pracovnõÂch podmõÂnek ke zjisÏteÏnõÂ, zda nenõÂ ohrozÏeno verÏejneÂ zdravõÂ nebo urcÏenõÂ prÏõÂcÏiny posÏkozenõÂ
zdravõÂ,
mohou ulozÏit zajisÏteÏnõÂ zpracovaÂnõÂ hodnocenõÂ
zdravotnõÂch rizik osobeÏ, jejõÂzÏ cÏinnost je nebo
muÊzÏe byÂt zdrojem takoveÂho rizika,
mohou pozastavit nebo omezit uzÏõÂvaÂnõÂ stavby
nebo provozovny, je-li v duÊsledku porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem bezprostrÏedneÏ ohrozÏeno verÏejneÂ zdravõÂ, a to do doby odstraneÏnõÂ zaÂvad,
mohou narÏõÂdit k ochraneÏ zdravõÂ zameÏstnance nebo
osoby uvedeneÂ v § 43 provedenõÂ opatrÏenõÂ k omezenõÂ rizik, plynoucõÂch z fyzikaÂlnõÂch, mikroklimatickyÂch, chemickyÂch nebo biologickyÂch faktoruÊ
pracovnõÂch podmõÂnek, fyzickeÂ nebo dusÏevnõÂ zaÂteÏzÏe a ze souvisejõÂcõÂch pracovnõÂch podmõÂnek; mohou narÏõÂdit zmeÏnu opatrÏenõÂ prÏijatyÂch zameÏstnavatelem podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu k ochraneÏ zdravõÂ prÏi praÂci,
mohou k ochraneÏ zdravõÂ zameÏstnavateli stanovit
prÏõÂsneÏjsÏõÂ nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ hodnoty sÏkodlivyÂch
faktoruÊ pracovnõÂch podmõÂnek, nezÏ stanovõÂ
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zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy, vyskytuje-li se na pracovisÏti soucÏasneÏ võÂce sÏkodlivyÂch faktoruÊ, prÏi vysokeÂm fyzickeÂm zatõÂzÏenõÂ zameÏstnancuÊ vystavenyÂch
na pracovisÏti puÊsobenõÂ sÏkodlivyÂch faktoruÊ, prÏi
prÏekracÏovaÂnõÂ limitnõÂch hodnot biologickyÂch expozicÏnõÂch testuÊ, nebo pokud to je trÏeba s ohledem na
ochranu zdravõÂ mladistvyÂch zameÏstnancuÊ, studentuÊ, spolupracujõÂcõÂch mladistvyÂch rodinnyÂch
prÏõÂslusÏnõÂkuÊ nebo zÏaÂkuÊ na vyÂukovyÂch pracovisÏtõÂch,
prÏi zjisÏteÏnõÂ, zÏe pokrmy, suroviny, polotovary nebo
potraviny k jejich vyÂrobeÏ cÏi prÏõÂpraveÏ jsou zjevneÏ
zdravotneÏ zaÂvadneÂ nebo prÏi zjisÏteÏnõÂ, zÏe potraviny
uvaÂdeÏneÂ do obeÏhu48) jsou zjevneÏ zdravotneÏ zaÂvadneÂ, je mohou na mõÂsteÏ znehodnotit nebo narÏõÂdit jejich znehodnocenõÂ cÏi likvidaci, a to na naÂklad kontrolovaneÂ osoby, kteraÂ je povinna zpuÊsob
a provedenõÂ znehodnocenõÂ nebo likvidace orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prokaÂzat,
mohou narÏõÂdit z protiepidemickyÂch duÊvoduÊ nebo
ke zjisÏteÏnõÂ zdravotnõÂho stavu fyzickyÂch osob, vykonaÂvajõÂcõÂch cÏinnosti epidemiologicky zaÂvazÏneÂ,
leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky a potrÏebnaÂ laboratornõÂ a jinaÂ
vysÏetrÏenõÂ, nutnaÂ k prÏedchaÂzenõÂ vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ,
k prÏedchaÂzenõÂ ohrozÏenõÂ zdravõÂ v souvislosti s vykonaÂvanou pracõÂ mohou, jde-li o vyÂkon rizikovyÂch pracõÂ, zameÏstnavateli nebo osobeÏ uvedeneÂ
v § 43 narÏõÂdit mimorÏaÂdneÂ leÂkarÏskeÂ preventivnõÂ
prohlõÂdky a upravit zpuÊsob a rozsah sledovaÂnõÂ zaÂteÏzÏe organismu faktory pracovnõÂch podmõÂnek;
mimorÏaÂdneÂ leÂkarÏskeÂ preventivnõÂ prohlõÂdky pracovnõÂkuÊ se zdroji ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ kategorie A
stanovõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
za podmõÂnek upravenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem33a),
mohou narÏõÂdit fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ vylucÏuje choroboplodneÂ zaÂrodky, ale nenõÂ nosicÏem podle § 53
odst. 1, opatrÏenõÂ v rozsahu podle § 53 odst. 1
põÂsm. a) a c), s vyÂjimkou leÂcÏenõÂ.

(2) V prÏõÂpadech podle odstavce 1 põÂsm. b), e), g),
h), l) a r) je osoba, ktereÂ bylo naÂpravneÂ opatrÏenõÂ ulozÏeno, neprodleneÏ povinna informovat prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ o odstraneÏnõÂ zaÂvady a, spocÏõÂvaÂ-li zaÂvada ve skutecÏnosti, kterou lze meÏrÏit nebo
proveÂst jejõÂ laboratornõÂ vysÏetrÏenõÂ, prÏedlozÏit i duÊkaz
o dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a praÂvnõÂmi
prÏedpisy nebo ulozÏenyÂch na jejich zaÂkladeÏ rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Pro
uÂcÏely tohoto duÊkazu muÊzÏe osoba meÏrÏenõÂ a laboratornõÂ
vysÏetrÏenõÂ proveÂst jen prostrÏednictvõÂm drzÏitele autorizace (§ 83c), drzÏitele osveÏdcÏenõÂ o akreditaci4a) nebo
osoby, kteraÂ maÂ osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏovaÂnõÂ zaÂsad spraÂvneÂ
laboratornõÂ praxe30) pro prÏõÂslusÏnyÂ obor meÏrÏenõÂ a vysÏe-
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trÏovaÂnõÂ, je-li pro prÏõÂslusÏnyÂ obor meÏrÏenõÂ a vysÏetrÏovaÂnõÂ
autorizace, akreditace cÏi vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ praÂvnõÂmi
prÏedpisy upraveno, pokud nenõÂ sama takto kvalifikovanaÂ. UrcÏenõÂ a meÏrÏenõÂ faktoruÊ zÏivotnõÂch a pracovnõÂch
podmõÂnek podle odstavce 1 põÂsm. o) lze proveÂst jen
prostrÏednictvõÂm drzÏitele autorizace (§ 83c), drzÏitele
osveÏdcÏenõÂ o akreditaci4a) nebo osoby, kteraÂ maÂ osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏovaÂnõÂ zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe30)
pro prÏõÂslusÏnyÂ obor meÏrÏenõÂ a vysÏetrÏovaÂnõÂ, je-li pro prÏõÂslusÏnyÂ obor meÏrÏenõÂ a vysÏetrÏovaÂnõÂ autorizace, akreditace cÏi vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy upraveno.
VeÏty druhaÂ a trÏetõÂ se nepouzÏijõÂ, stanovõÂ-li tento zaÂkon
pro prÏõÂslusÏneÂ meÏrÏenõÂ jinak (§ 32a).
(3) Pro opatrÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. u) neplatõÂ
spraÂvnõÂ rÏaÂd. Toto opatrÏenõÂ oznaÂmõÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ uÂstneÏ osobeÏ uvedeneÂ v § 88 odst. 2 veÏteÏ
prvnõÂ a ucÏinõÂ o neÏm põÂsemnyÂ zaÂpis. NesouhlasõÂ-li kontrolovanaÂ osoba s ulozÏenyÂm opatrÏenõÂm, muÊzÏe proti
neÏmu podat naÂmitky, ktereÂ uvede v zaÂpisu nebo je
muÊzÏe podat põÂsemneÏ nejpozdeÏji do 3 dnuÊ ode dne sepsaÂnõÂ zaÂpisu. PodaneÂ naÂmitky nemajõÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
O podanyÂch naÂmitkaÂch rozhodne bezodkladneÏ rÏeditel
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Jsou-li
pro to duÊvody, naÂmitkaÂm vyhovõÂ; jinak naÂmitky zamõÂtne a opatrÏenõÂ potvrdõÂ. PõÂsemneÂ vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch se dorucÏuje kontrolovaneÂ osobeÏ.
Proti tomuto rozhodnutõÂ nelze podat odvolaÂnõÂ.
(4) StaÂtnõÂ zdravotnõÂ dozor vykonaÂvajõÂ krajskeÂ hygienickeÂ stanice podle kontrolnõÂch plaÂnuÊ, ktereÂ urcÏujõÂ
priority cÏinnosti na tomto uÂseku ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ.
(5) PrÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ podle tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jsou orgaÂny ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ v rozsahu sveÂ puÊsobnosti opraÂvneÏny prÏijõÂmat
opatrÏenõÂ na zaÂkladeÏ a v mezõÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
Od dõÂ l 2
PraÂvnõÂ prÏedpisy v oblasti ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
§ 85
(1) MimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ prÏi epidemii a nebezpecÏõÂ
jejõÂho vzniku a daÂle mimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ k ochraneÏ
zdravõÂ fyzickyÂch osob prÏi vyÂskytu nebezpecÏnyÂch26a)
a z nebezpecÏnosti podezrÏelyÂch vyÂrobkuÊ a nejakostnõÂch
a z porusÏenõÂ jakosti podezrÏelyÂch vod, prÏi zÏivelnõÂch pohromaÂch a jinyÂch mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostech a jejich
ukoncÏenõÂ vcÏetneÏ uvolneÏnõÂ vyÂrobkuÊ na trh nebo do
obeÏhu lze stanovit pro spraÂvnõÂ obvod krajskeÂ hygienickeÂ stanice nebo jeho cÏaÂst praÂvnõÂm prÏedpisem krajskeÂ
hygienickeÂ stanice. PraÂvnõÂm prÏedpisem krajskeÂ hygienickeÂ stanice lze k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ narÏõÂdit teÂzÏ
provedenõÂ velkoplosÏneÂ (uÂzemõÂ obce nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti) speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

(2) KrajskaÂ hygienickaÂ stanice informuje o zaÂmeÏru
vydat praÂvnõÂ prÏedpis podle odstavce 1 Ministerstvo
zdravotnictvõÂ.
(3) PraÂvnõÂ prÏedpisy podle odstavce 1 se oznacÏujõÂ
naÂzvem narÏõÂzenõÂ krajskeÂ hygienickeÂ stanice. NarÏõÂzenõÂ
krajskeÂ hygienickeÂ stanice musõÂ byÂt vyhlaÂsÏeno. VyhlaÂsÏenõÂ se provede tak, zÏe se narÏõÂzenõÂ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ
desce krajskeÂ hygienickeÂ stanice na dobu nejmeÂneÏ
15 dnuÊ. Dnem vyhlaÂsÏenõÂ je prvnõÂ den jeho vyveÏsÏenõÂ
na uÂrÏednõÂ desce krajskeÂ hygienickeÂ stanice. Tento zpuÊsob vyhlaÂsÏenõÂ je podmõÂnkou platnosti narÏõÂzenõÂ krajskeÂ
hygienickeÂ stanice. NarÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti patnaÂctyÂm dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ, pokud
v neÏm nenõÂ stanoveno jinak.
(4) NarÏõÂzenõÂ krajskeÂ hygienickeÂ stanice jsou
kromeÏ toho povinny vyveÏsit na sveÂ uÂrÏednõÂ desce obce
urcÏeneÂ v narÏõÂzenõÂ.
Od dõÂ l 3
ZdravotnõÂ uÂstavy a StaÂtnõÂ zdravotnõÂ uÂstav
§ 86
(1) K vysÏetrÏovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ slozÏek zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek, vyÂrobkuÊ, k vysÏetrÏovaÂnõÂ biologickeÂho materiaÂlu a k provaÂdeÏnõÂ biologickyÂch expozicÏnõÂch testuÊ pro uÂcÏely vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru a daÂle ke sledovaÂnõÂ ukazateluÊ zdravotnõÂho stavu
obyvatelstva, monitorovaÂnõÂ vztahuÊ zdravotnõÂho stavu
obyvatelstva a faktoruÊ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a zÏivotnõÂch
a pracovnõÂch podmõÂnek, prÏõÂpraveÏ podkladuÊ pro hodnocenõÂ a rÏõÂzenõÂ zdravotnõÂch rizik a pro cÏinnost orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ jako slozÏky integrovaneÂho
zaÂchranneÂho systeÂmu, k podõÂlenõÂ se na provaÂdeÏnõÂ mõÂstnõÂch programuÊ ochrany a podpory zdravõÂ, jakozÏ i k vyÂchoveÏ k podporÏe a ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a k poskytovaÂnõÂ poradenskyÂch sluzÏeb a dalsÏõÂch sluzÏeb na uÂseku
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ se zrÏizujõÂ zdravotnõÂ uÂstavy se
sõÂdlem v Praze, KolõÂneÏ, CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch, Plzni,
KarlovyÂch Varech, UÂstõÂ nad Labem, Liberci, Hradci
KraÂloveÂ, PardubicõÂch, JihlaveÏ, BrneÏ, Olomouci,
OstraveÏ a ve ZlõÂneÏ. ZdravotnõÂ uÂstavy jsou prÏõÂspeÏvkovyÂmi organizacemi; funkci jejich zrÏizovatele plnõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ. ZdravotnõÂ uÂstavy mohou
v hlavnõÂ cÏinnosti daÂle poskytovat zaÂvodnõÂ preventivnõÂ
peÂcÏi, specializovanou diagnostickou a ambulantnõÂ peÂcÏi
v oblastech mikrobiologie, imunologie, alergologie
a parazitologie, provaÂdeÏt genotoxikologickaÂ a cytogenetickaÂ laboratornõÂ vysÏetrÏenõÂ, vysÏetrÏenõÂ anti-HIV
protilaÂtek, referencÏnõÂ cÏinnost, klinickeÂ hodnocenõÂ
uÂcÏinkuÊ leÂcÏiv, ocÏkovacõÂch laÂtek a zdravotnickyÂch prostrÏedkuÊ a ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
(2) K prÏõÂpraveÏ podkladuÊ pro naÂrodnõÂ zdravotnõÂ
politiku, pro ochranu a podporu zdravõÂ, k zajisÏteÏnõÂ metodickeÂ a referencÏnõÂ cÏinnosti na uÂseku ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, k monitorovaÂnõÂ a vyÂzkumu vztahuÊ zÏivot-
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nõÂch podmõÂnek a zdravõÂ, k mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci, ke
kontrole kvality poskytovanyÂch sluzÏeb v ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ, k postgraduaÂlnõÂ vyÂchoveÏ v leÂkarÏskyÂch
oborech ochrany a podpory zdravõÂ a pro zdravotnõÂ vyÂchovu obyvatelstva se zrÏizuje StaÂtnõÂ zdravotnõÂ uÂstav se
sõÂdlem v Praze. StaÂtnõÂ zdravotnõÂ uÂstav je prÏõÂspeÏvkovou
organizacõÂ; funkci jejõÂho zrÏizovatele plnõÂ Ministerstvo
zdravotnictvõÂ. StaÂtnõÂ zdravotnõÂ uÂstav muÊzÏe v hlavnõÂ
cÏinnosti daÂle provaÂdeÏt veÏdeckou a vyÂzkumnou cÏinnost
v ochraneÏ a podporÏe zdravõÂ, notifikacÏnõÂ cÏinnost, cÏinnost uvedenou v odstavci 1, a daÂle cÏinnost, pro jejõÂzÏ
vyÂkon tento zaÂkon jinak stanovõÂ podmõÂnku autorizace
nebo akreditace.
(3) ZdravotnõÂ uÂstavy a StaÂtnõÂ zdravotnõÂ uÂstav jsou
zdravotnickyÂmi zarÏõÂzenõÂmi. ZdravotnõÂ uÂstavy a StaÂtnõÂ
zdravotnõÂ uÂstav jsou opraÂvneÏny zpracovaÂvat za uÂcÏelem
prÏõÂpravy podkladu pro tvorbu staÂtnõÂ zdravotnõÂ politiky
a sledovaÂnõÂ dlouhodobyÂch trenduÊ vyÂskytu infekcÏnõÂch
a jinyÂch hromadneÏ se vyskytujõÂcõÂch onemocneÏnõÂ uÂdaje
o zdravõÂ fyzickyÂch osob v souvislosti s prÏedchaÂzenõÂm
vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ, ohrozÏenõÂ nemocõÂ z povolaÂnõÂ a jinyÂch posÏkozenõÂ zdravõÂ z praÂce,
o expozici fyzickyÂch osob sÏkodlivinaÂm v pracovnõÂm
a zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ a o epidemiologii drogovyÂch zaÂvislostõÂ a prÏedaÂvat je orgaÂnuÊm ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ.
(4) StatutaÂrnõÂm orgaÂnem zdravotnõÂch uÂstavuÊ
a StaÂtnõÂho zdravotnõÂho uÂstavu je rÏeditel, ktereÂho jmenuje a odvolaÂvaÂ na naÂvrh hlavnõÂho hygienika CÏeskeÂ
republiky ministr zdravotnictvõÂ. DalsÏõÂ uÂkoly zdravotnõÂch uÂstavuÊ a StaÂtnõÂho zdravotnõÂho uÂstavu stanovõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ statutem.
(5) ZdravotnõÂ uÂstavy, uvedeneÂ v odstavci 1, mohou vykonaÂvat cÏinnosti, pro jejichzÏ vyÂkon tento zaÂkon
stanovõÂ podmõÂnku autorizace nebo akreditace, jen pokud tuto podmõÂnku splnÏujõÂ.
§ 87
zrusÏen
Od dõÂ l 4
OpraÂvneÏnõÂ a povinnosti zameÏstnancuÊ orgaÂnuÊ ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ a povinnosti kontrolovanyÂch osob
§ 88
(1) ZameÏstnanci orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
se prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
a vyÂkonu opraÂvneÏnõÂ podle tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ prokazujõÂ sluzÏebnõÂm pruÊkazem, jehozÏ vzor upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. SluzÏebnõÂ
pruÊkaz je u zameÏstnancuÊ orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho
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zdravõÂ poveÏrÏenyÂch vyÂkonem staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru dokladem o poveÏrÏenõÂ k teÂto kontrolnõÂ cÏinnosti.
Pokud hrozõÂ sÏõÂrÏenõÂ naÂkazy, zvyÂsÏenyÂ vyÂskyt prÏenasÏecÏuÊ
infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ a sÏkodlivyÂch nebo epidemiologicky vyÂznamnyÂch cÏlenovcuÊ, hlodavcuÊ a dalsÏõÂch zÏivocÏichuÊ a ke zjisÏteÏnõÂ ohniska naÂkazy, narÏõÂzenõÂ, provedenõÂ
a kontrole protiepidemickyÂch opatrÏenõÂ mohou v mimorÏaÂdnyÂch prÏõÂpadech hodnyÂch zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele vstupovat do obydlõÂ fyzickyÂch osob. FyzickeÂ osoby jsou povinny jim tento vstup umozÏnit a strpeÏt cÏi proveÂst opatrÏenõÂ narÏõÂzenaÂ podle tohoto zaÂkona k zamezenõÂ vzniku
a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ.
(2) ZameÏstnanci orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
mohou po prÏedlozÏenõÂ sluzÏebnõÂho pruÊkazu vykonat
staÂtnõÂ zdravotnõÂ dozor v provozovneÏ, v jineÂ stavbeÏ
nebo zarÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹provozovnaª), je-li prÏi zahaÂjenõÂ jeho vyÂkonu prÏõÂtomna kontrolovanaÂ osoba50), zameÏstnanec kontrolovaneÂ osoby, cÏlen jejõÂho statutaÂrnõÂho
orgaÂnu, spolupracujõÂcõÂ rodinnyÂ prÏõÂslusÏnõÂk nebo jinaÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ vykonaÂvaÂ nebo zabezpecÏuje cÏinnost,
kteraÂ je prÏedmeÏtem cÏinnosti kontrolovaneÂ osoby. Fyzickou osobu uvedenou ve veÏteÏ prvnõÂ zameÏstnanec
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ seznaÂmõÂ s obsahem
protokolu o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ a prÏedaÂ jõÂ jeho stejnopis. SeznaÂmenõÂ s protokolem a jeho prÏevzetõÂ potvrzuje
fyzickaÂ osoba podpisem protokolu o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ. OdmõÂtne-li fyzickaÂ osoba seznaÂmit se s kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂm nebo toto seznaÂmenõÂ potvrdit, vyznacÏõÂ se
tyto skutecÏnosti v protokolu. V ostatnõÂch prÏõÂpadech
vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru zameÏstnanec
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ oznaÂmõÂ kontrolovaneÂ
osobeÏ vykonaÂnõÂ staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru po jeho
skoncÏenõÂ a seznaÂmõÂ ji s protokolem o meÏrÏenõÂ nebo
jineÂm vysÏetrÏenõÂ a s protokolem o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ50); takto postupuje orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
i prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru nad dodrzÏovaÂnõÂm hygienickyÂch limituÊ hluku, vibracõÂ a neionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ, a to i v prÏõÂpadeÏ, kdy je vykonaÂvaÂn v provozovneÏ. Je-li prÏedmeÏtem staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru
podle veÏty prvnõÂ zjisÏteÏnõÂ vyzÏadujõÂcõÂ vysÏetrÏenõÂ odebraneÂho vzorku nebo meÏrÏenõÂ, seznaÂmenõÂ kontrolovaneÂ
osoby50) s protokolem o meÏrÏenõÂ nebo jineÂm vysÏetrÏenõÂ
a s protokolem o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ50) zameÏstnanec
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ provede azÏ po skoncÏenõÂ staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru, kdy je vyhodnocen
vyÂsledek meÏrÏenõÂ cÏi vysÏetrÏenõÂ, kteryÂ uvede v protokolu
o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ50). SeznaÂmenõÂ kontrolovaneÂ osoby s protokolem o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ50) a vyÂsledky
kontroly podle veÏt paÂteÂ a sÏesteÂ muÊzÏe zameÏstnanec
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ proveÂst dorucÏenõÂm
teÏchto dokladuÊ o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ kontrolovaneÂ
osobeÏ50) nebo postupem podle veÏt druheÂ azÏ cÏtvrteÂ.
PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru jsou zameÏstnanci orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ opraÂvneÏni oveÏrÏovat podle osobnõÂch dokladuÊ (obcÏanskyÂ pruÊkaz nebo

) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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cestovnõÂ pas) totozÏnost fyzickyÂch osob uvedenyÂch ve
veÏteÏ prvnõÂ. FyzickeÂ osoby jsou povinny pro tyto uÂcÏely
zameÏstnancuÊm ochrany verÏejneÂho zdravõÂ osobnõÂ doklad prÏedlozÏit. K oveÏrÏenõÂ podmõÂnek vzniku onemocneÏnõÂ pro uÂcÏely posuzovaÂnõÂ nemocõÂ z povolaÂnõÂ jsou zameÏstnanci orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ opraÂvneÏni
vstupovat do provozoven.
(3) ZameÏstnanci orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
jsou prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru a prÏi
plneÏnõÂ dalsÏõÂch uÂkoluÊ podle tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ daÂle opraÂvneÏni
a) provaÂdeÏt meÏrÏenõÂ a odebõÂrat materiaÂl a vzorky potrÏebneÂ pro plneÏnõÂ uÂkoluÊ orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ; o provedeneÂm odbeÏru vzorkuÊ a meÏrÏenõÂ porÏizujõÂ protokol,
b) porÏizovat obrazovou dokumentaci o zjisÏteÏnyÂch
skutecÏnostech,
c) nahlõÂzÏet do dokladuÊ, dalsÏõÂch põÂsemnostõÂ a zaÂznamuÊ
dat, cÏinit si z nich vyÂpisy a pozÏadovat põÂsemnaÂ
nebo uÂstnõÂ vysveÏtlenõÂ,
d) v rozsahu nezbytneÂm pro vyÂkon zaÂkonem stanovenyÂch opraÂvneÏnõÂ nahlõÂzÏet do zdravotnickeÂ dokumentace vedeneÂ zdravotnickyÂmi zarÏõÂzenõÂmi vcÏetneÏ
zdravotnickeÂ dokumentace zameÏstnancuÊ vedeneÂ
zarÏõÂzenõÂm vykonaÂvajõÂcõÂm zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi
a cÏinit si z nõÂ vyÂpisy.
(4) Protokoly o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ50), odbeÏru
vzorkuÊ a meÏrÏenõÂ, vyÂpisy cÏi kopie z põÂsemnostõÂ a zaÂznamuÊ dat a obrazovaÂ dokumentace, je-li porÏõÂzena,
jsou dokladem o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ. Proti protokolu o kontrolnõÂm zjisÏteÏnõÂ muÊzÏe fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v § 88 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ podat naÂmitky ve lhuÊteÏ
do 3 dnuÊ ode dne seznaÂmenõÂ s protokolem; jde-li vsÏak
o kontrolnõÂ zjisÏteÏnõÂ ve veÏci bezpecÏnosti vyÂrobkuÊ a jakosti vod, muÊzÏe tato fyzickaÂ osoba podat naÂmitky
pouze prÏõÂmo do protokolu. O naÂmitkaÂch rozhoduje
rÏeditel prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
V rÏõÂzenõÂ o naÂmitkaÂch se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu50a).
(5) KontrolovaneÂ osoby50) jsou povinny vytvorÏit
podmõÂnky k provedenõÂ staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru,
zejmeÂna jsou povinny poskytnout soucÏinnost odpovõÂdajõÂcõÂ opraÂvneÏnõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
podle odstavcuÊ 1 azÏ 4. Pokud nenõÂ v odstavcõÂch 1
azÏ 4 stanoveno jinak, majõÂ kontrolovaneÂ osoby povinnosti a zameÏstnanci orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
vykonaÂvajõÂcõÂ staÂtnõÂ zdravotnõÂ dozor, opraÂvneÏnõÂ a povinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu50).
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(6) ZameÏstnanci orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
jsou opraÂvneÏni prÏizvat k uÂcÏasti na plneÏnõÂ uÂkoluÊ podle
tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ zameÏstnance zdravotnõÂho uÂstavu, poprÏõÂpadeÏ jineÂ odborneÏ
zpuÊsobileÂ osoby. Tito zameÏstnanci zdravotnõÂho uÂstavu
a jineÂ odborneÏ zpuÊsobileÂ osoby majõÂ praÂva a povinnosti
kontrolnõÂch zameÏstnancuÊ, a to v rozsahu poveÏrÏenõÂ, daneÂho jim prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ. KontrolovaneÂ osoby jsou povinny umozÏnit
jim vyÂkon opraÂvneÏnõÂ v rozsahu poveÏrÏenõÂ. ZameÏstnance
zdravotnõÂho uÂstavu a jineÂ odborneÏ zpuÊsobileÂ osoby
nelze poveÏrÏit opraÂvneÏnõÂm uklaÂdat opatrÏenõÂ nebo
sankce podle tohoto zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ. ZameÏstnanci StaÂtnõÂho zdravotnõÂho uÂstavu,
zdravotnõÂch uÂstavuÊ, jakozÏ i zameÏstnanci jineÂ odborneÏ
zpuÊsobileÂ osoby jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost
o individuaÂlnõÂch uÂdajõÂch vztahujõÂcõÂch se k fyzickyÂm
osobaÂm a o obchodnõÂm tajemstvõÂ, o kteryÂch se prÏi postupu podle tohoto zaÂkona dozveÏdeÏli.
§ 88a
(1) Pouze zameÏstnanci s odbornou zpuÊsobilostõÂ
k vyÂkonu zdravotnickeÂho povolaÂnõÂ leÂkarÏe, zdravotnicÏtõÂ
pracovnõÂci a jinõÂ odbornõÂ pracovnõÂci s odbornou zpuÊsobilostõÂ k vyÂkonu zdravotnickeÂho povolaÂnõÂ51) mohou
plnit uÂkoly orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, uvedenyÂch v § 78 põÂsm. a) azÏ c),
a) prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru v oblasti
prevence vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ
a nad plneÏnõÂm povinnostõÂ zdravotnickyÂmi zarÏõÂzenõÂmi,
b) jejichzÏ prÏedmeÏtem je zjisÏteÏnõÂ zdravotnõÂho stavu
fyzickeÂ osoby vcÏetneÏ nahlõÂzÏenõÂ do zdravotnickeÂ
dokumentace,
c) prÏi hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik,
d) prÏi odborneÂm rÏõÂzenõÂ cÏinnosti zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂho zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi a usmeÏrnÏovaÂnõÂ cÏinnosti zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ v ochraneÏ prÏed infekcÏnõÂmi onemocneÏnõÂmi vcÏetneÏ nemocnicÏnõÂch naÂkaz, nemocemi podmõÂneÏnyÂmi pracõÂ a jinyÂmi posÏkozenõÂmi zdravõÂ z praÂce,
e) prÏi vydaÂvaÂnõÂ ocÏkovacõÂch laÂtek,
f) prÏi provaÂdeÏnõÂ oveÏrÏenõÂ pracovnõÂch podmõÂnek pro
uÂcÏely posuzovaÂnõÂ nemocõÂ z povolaÂnõÂ.
(2) CÏinnostõÂ podle odstavce 1 leÂkarÏe, zdravotnickeÂho pracovnõÂka a jineÂho odborneÂho pracovnõÂka s odbornou zpuÊsobilostõÂ k vyÂkonu zdravotnickeÂho povolaÂnõÂ se neprÏerusÏuje vyÂkon zdravotnickeÂho povolaÂnõÂ51).

) § 18 a 26 zaÂkona cÏ. 552/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb.

51

) ZaÂkon cÏ. 95/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch zõÂskaÂvaÂnõÂ a uznaÂvaÂnõÂ zpuÊsobilosti a specializovaneÂ zpuÊsobilosti k vyÂkonu zdravotnickeÂho povolaÂnõÂ leÂkarÏe, zubnõÂho leÂkarÏe a farmaceuta, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 125/2005 Sb.
ZaÂkon cÏ. 96/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch zõÂskaÂvaÂnõÂ a uznaÂvaÂnõÂ zpuÊsobilosti k vyÂkonu neleÂkarÏskyÂch zdravotnickyÂch povolaÂnõÂ
a k vyÂkonu cÏinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s poskytovaÂnõÂm zdravotnõÂ peÂcÏe a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o neleÂkarÏskyÂch zdravotnickyÂch povolaÂnõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 125/2005 Sb.
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(3) LeÂkarÏi, zdravotnicÏtõÂ pracovnõÂci a jinõÂ odbornõÂ
pracovnõÂci s odbornou zpuÊsobilostõÂ k vyÂkonu zdravotnickeÂho povolaÂnõÂ, vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti podle odstavce 1, jsou povinni se celozÏivotneÏ vzdeÏlaÂvat v rozsahu a za podmõÂnek zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu51).
(4) UznaÂvaÂnõÂ zpuÊsobilosti k vyÂkonu zdravotnickeÂho povolaÂnõÂ upravujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy51).
§ 89
(1) ZameÏstnanci orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o individuaÂlnõÂch
uÂdajõÂch vztahujõÂcõÂch se k fyzickyÂm osobaÂm a o obchodnõÂm tajemstvõÂ, o kteryÂch se prÏi postupu podle tohoto
zaÂkona, zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho
ochranu zdravõÂ prÏi praÂci a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
upravujõÂcõÂch puÊsobnost orgaÂnuÊ ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ dozveÏdeÏli. PorusÏenõÂm povinnosti zachovaÂvat
mlcÏenlivost nenõÂ, jestlizÏe takoveÂ uÂdaje v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu sdeÏlujõÂ
a) na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho souhlasu fyzickeÂ osoby,
ktereÂ se informace prÏõÂmo tyÂkaÂ,
b) orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
c) leÂkarÏi v raÂmci naÂvazneÂ zdravotnõÂ peÂcÏe,
d) osobaÂm blõÂzkyÂm52), jednaÂ-li se o uÂdaje o zdravotnõÂm stavu, ktereÂ jsou nezbytneÂ pro ochranu verÏejneÂho zdravõÂ,
e) zdravotnõÂ pojisÏt'ovneÏ k vymeÏrÏenõÂ prÏiraÂzÏky a pro
rÏõÂzenõÂ o naÂhradeÏ sÏkody a okresnõÂ spraÂveÏ sociaÂlnõÂho
zabezpecÏenõÂ k vymeÏrÏenõÂ prÏiraÂzÏky,
f) zdravotnickeÂmu zarÏõÂzenõÂ opraÂvneÏneÂmu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu uznaÂvat nemoci
z povolaÂnõÂ v souvislosti s sÏetrÏenõÂm nemocõÂ z povolaÂnõÂ45),
g) orgaÂnu inspekci praÂce53) v souvislosti s sÏetrÏenõÂm
pracovnõÂho uÂrazu,
h) orgaÂnu sociaÂlneÏ-praÂvnõÂ ochrany deÏtõÂ v souvislosti
s ochranou zdravõÂ deÏtõÂ a mladistvyÂch.
(2) Na vyzÏaÂdaÂnõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce a po podaÂnõÂ
zÏaloby teÂzÏ prÏedsedy senaÂtu jsou orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ opraÂvneÏny sdeÏlit individuaÂlnõÂ uÂdaje
vztahujõÂcõÂ se k fyzickyÂm osobaÂm a obchodnõÂ tajemstvõÂ,
o kteryÂch se prÏi postupu podle tohoto zaÂkona dozveÏdeÏli.
(3) Povinnost oznamovat urcÏiteÂ skutecÏnosti ulozÏenaÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy nenõÂ dotcÏena.
§ 90
VstupneÂ do budov, provozoven, mõÂstnostõÂ, ob-

jektuÊ a zarÏõÂzenõÂ prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ v ochraneÏ verÏejneÂho
zdravõÂ a naÂklady na porÏõÂzenõÂ a prÏedaÂnõÂ protokoluÊ podle
§ 4 odst. 1 a § 6 odst. 3 põÂsm. a) orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nehradõÂ. Za kontrolnõÂ vzorky vyÂrobku,
odebraneÂ pro uÂcÏely staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru, s vyÂjimkou vzorkuÊ vody a vzorkuÊ põÂsku z põÂskovisÏt', zaplatõÂ
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ kontrolovaneÂ osobeÏ50)
cÏaÂstku ve vyÂsÏi ceny, za kterou kontrolovanaÂ osoba
vyÂrobek beÏzÏneÏ na trhu prodaÂvaÂ, nebo za kterou vyÂrobek porÏõÂdila53a), pokud o naÂhradu pozÏaÂdaÂ ve lhuÊteÏ
do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy byla seznaÂmena se skutecÏnostõÂ, zÏe vyÂrobek splnil pozÏadavky stanoveneÂ praÂvnõÂmi
prÏedpisy, rozhodnutõÂm nebo opatrÏenõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. CÏaÂstku ve vyÂsÏi ceny vsÏak orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ neposkytne, jde-li o vyÂrobek,
kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy, rozhodnutõÂm nebo opatrÏenõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
§ 91
zrusÏen
DõÂ l 2
Sankce a spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ
UklaÂdaÂnõÂ pokut
§ 92
(1) Za nesplneÏnõÂ nebo porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy
nebo na jejich zaÂkladeÏ vydanyÂmi rozhodnutõÂmi cÏi opatrÏenõÂmi orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, prÏõÂmo pouzÏitelnyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, praÂvnõÂm
prÏedpisem podle § 85 a za nesplneÏnõÂ nebo porusÏenõÂ
povinnostõÂ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy
k ochraneÏ zdravõÂ prÏi praÂci a k zajisÏteÏnõÂ a vyÂkonu zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe v rozsahu § 82 odst. 2 põÂsm. n)
ulozÏõÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ opraÂvneÏnyÂ vykonaÂvat staÂtnõÂ zdravotnõÂ dozor fyzickeÂ osobeÏ prÏi jejõÂ
podnikatelskeÂ cÏinnosti nebo praÂvnickeÂ osobeÏ pokutu
do vyÂsÏe 2 000 000 KcÏ.
(2) DosÏlo-li vsÏak nesplneÏnõÂm nebo porusÏenõÂm povinnostõÂ podle odstavce 1 k posÏkozenõÂ zdravõÂ fyzickyÂch osob, vzniku nebo hrozbeÏ epidemie, muÊzÏe orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ uvedenyÂ v odstavci 1 ulozÏit
fyzickeÂ osobeÏ prÏi jejõÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti nebo
praÂvnickeÂ osobeÏ pokutu azÏ do vyÂsÏe 3 000 000 KcÏ.
(3) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ muÊzÏe ulozÏit
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ uvedenyÂ v odstavci 1
fyzickeÂ osobeÏ prÏi jejõÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti a praÂv-

52

) § 116 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

53

) ZaÂkon cÏ. 251/2005 Sb., o inspekci praÂce.

53a
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) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nickeÂ osobeÏ za uvedenõÂ nepravdivyÂch uÂdajuÊ a informacõÂ
a daÂle za zteÏzÏovaÂnõÂ nebo marÏenõÂ vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru. Pokutu azÏ do vyÂsÏe 1 000 000 KcÏ muÊzÏe
tento orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ ulozÏit osobeÏ,
kteraÂ neopraÂvneÏneÏ vystupovala jako autorizujõÂcõÂ osoba
nebo drzÏitel autorizace.
(4) UlozÏenõÂm pokuty nejsou dotcÏena ustanovenõÂ
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o naÂhradeÏ sÏkody.
§ 93
(1) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o ulozÏenõÂ pokuty a jejõÂ vyÂsÏi
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna k zaÂvazÏnosti, zpuÊsobu, dobeÏ trvaÂnõÂ a naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ. V prÏõÂpadeÏ, kdy dosÏlo k naÂpraveÏ bezprostrÏedneÏ poteÂ, kdy bylo zjisÏteÏno porusÏenõÂ povinnosti,
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ byla poskytnuta
uÂcÏinnaÂ soucÏinnost, nedosÏlo k posÏkozenõÂ zdravõÂ fyzickyÂch osob, ani vzniku nebo hrozbeÏ epidemie, muÊzÏe
orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ od ulozÏenõÂ pokuty
upustit.
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit jen
(2) R
do 1 roku ode dne, kdy orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ nesplneÏnõÂ nebo porusÏenõÂ povinnosti zjistil, nejdeÂle vsÏak do 3 let ode dne, kdy k nesplneÏnõÂ nebo porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.
(3) PrÏi opakovaneÂm zjisÏteÏnõÂ, zÏe kontrolovanaÂ
osoba50) nesplnila nebo porusÏila tuteÂzÏ povinnost
do 3 let ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ prÏedchozõÂ pokuty muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ ulozÏit pokutu azÏ do vyÂsÏe desetinaÂsobku stanovenyÂch cÏaÂstek. PodmõÂnka podle veÏty prvnõÂ je splneÏna
i tehdy, jestlizÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ zjistõÂ,
zÏe stejnaÂ povinnost provozovatele nebyla splneÏna ve
dvou nebo võÂce jeho provozovnaÂch.
(4) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pokutu
uklaÂdaÂ a vybõÂraÂ. VymaÂhaÂ ji uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂn54)
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu55).
(5) VyÂnos z pokut ulozÏenyÂch orgaÂnem ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
§ 94
PouzÏitõÂ spraÂvnõÂho rÏaÂdu a uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
(1) Na rozhodovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona se vztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd56), nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
(2) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ podle § 4 odst. 3, § 5
odst. 5 a 8, § 6 odst. 3 põÂsm. c) a odst. 5, § 14, § 15
odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a,
§ 26 odst. 4, 5 a 8, § 31 odst. 1 a § 72 odst. 1 je pouze

Â cÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ podle § 37 odst. 2, 5
navrhovatel. U
a 6, § 39 odst. 2 põÂsm. a) a § 82 odst. 2 põÂsm. c) azÏ f),
m) a n) je pouze zameÏstnavatel nebo osoba uvedenaÂ
v § 43. UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ prÏed orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ o ulozÏenõÂ naÂpravneÂho opatrÏenõÂ (§ 84)
nebo sankce v prÏõÂpadeÏ porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ nebo stanoveneÂ k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ tõÂmto
nebo zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem nebo rozhodnutõÂm, poprÏõÂpadeÏ opatrÏenõÂm orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ na
zaÂkladeÏ tohoto nebo zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona, fyzickou osobou, kteraÂ je podnikatelem nebo praÂvnickou osobou, je
pouze osoba, ktereÂ tuto povinnost stanovõÂ zaÂkon nebo
je jõÂ ulozÏena na zaÂkladeÏ zaÂkona.
(3) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ podle § 46 odst. 3, § 53
odst. 3, § 67 odst. 1 a 3, § 70 odst. 2 a § 84 odst. 1
põÂsm. v) je fyzickaÂ osoba, ktereÂ je opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ narÏizovaÂno.
Ï õÂzenõÂ o naÂmitkaÂch podle § 3a odst. 6 veÏty
(4) R
trÏetõÂ, § 4 odst. 7 veÏty trÏetõÂ a § 61 odst. 5 a rÏõÂzenõÂ podle
§ 46 odst. 3, § 53 odst. 3, § 61 odst. 2, § 67 odst. 1 a 3,
§ 68 odst. 2, § 70 odst. 2, § 80 odst. 1 põÂsm. g), § 82
odst. 2 põÂsm. l) a § 84 odst. 1 põÂsm. c), cÏaÂsti textu prÏed
strÏednõÂkem, põÂsmene e), põÂsmene m), cÏaÂsti textu prÏed
strÏednõÂkem a põÂsmen r) a y) se zahajuje dorucÏenõÂm
rozhodnutõÂ. RozhodnutõÂ Ministerstva zdravotnictvõÂ
podle § 80 odst. 1 põÂsm. g) se dorucÏuje verÏejnou vyhlaÂsÏkou. DorucÏenõÂ verÏejnou vyhlaÂsÏkou se provede tak,
zÏe se põÂsemnost vyveÏsõÂ po dobu 15 dnuÊ na uÂrÏednõÂch
deskaÂch Ministerstva zdravotnictvõÂ a krajskyÂch hygienickyÂch stanic (HygienickeÂ stanice hlavnõÂho meÏsta
Prahy) vcÏetneÏ jejich uÂzemnõÂch pracovisÏt' (prÏõÂloha cÏ. 3).
MõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ se
v prÏõÂpadeÏ postupu podle § 53 odst. 3 rÏõÂdõÂ mõÂstem, kde
se fyzickaÂ osoba v dobeÏ zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ zdrzÏuje.
DõÂ l 3
OpatrÏenõÂ prÏi mimorÏaÂdnyÂch okolnostech
§ 95
(1) Je-li prÏi epidemii, nebezpecÏõÂ jejõÂho vzniku
nebo jejõÂho zavlecÏenõÂ ze zahranicÏõÂ, prÏi vyÂskytu nebezpecÏnyÂch26a) a z nebezpecÏnosti podezrÏelyÂch vyÂrobkuÊ
a nejakostnõÂch nebo z porusÏenõÂ jakosti podezrÏelyÂch
vod, prÏi zÏivelnõÂ pohromeÏ a jineÂ mimorÏaÂdneÂ udaÂlosti
bezprostrÏedneÏ ohrozÏeno zdravõÂ fyzickyÂch osob, vyhlasÏuje se mimorÏaÂdneÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ podle tohoto zaÂkona v celoplosÏneÂm rozhlasoveÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ43b). Provozovatel televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ je povinen zajistit soubeÏzÏneÂ vysõÂlaÂnõÂ zpraÂvy

54

) ZaÂkon cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

55

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

56

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb.
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v titulkoveÂ podobeÏ. OkamzÏikem vyhlaÂsÏenõÂ je takoveÂ
mimorÏaÂdneÂ opatrÏenõÂ zaÂvazneÂ pro vsÏechny dotcÏeneÂ osoby a ty jsou povinny se mu podrobit. StejnyÂm zpuÊsobem se oznamuje i odvolaÂnõÂ prÏijatyÂch mimorÏaÂdnyÂch
opatrÏenõÂ vcÏetneÏ uvolneÏnõÂ vyÂrobkuÊ na trh nebo do
obeÏhu.
(2) OpatrÏenõÂ podle odstavce 1 zverÏejnõÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂ je vyhlaÂsil, a obce,
urcÏeneÂ v opatrÏenõÂ, vyveÏsÏenõÂm na uÂrÏednõÂch deskaÂch.
OpatrÏenõÂ prÏed zavlecÏenõÂm infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ ze
zahranicÏõÂ zverÏejnõÂ na uÂrÏednõÂ desce na hranicÏnõÂch prÏechodech a dalsÏõÂch mõÂstech, kde jsou prÏekracÏovaÂny
staÂtnõÂ hranice i celnõÂ uÂrÏady.
(3) Na rozhodovaÂnõÂ o teÏchto opatrÏenõÂch se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(4) V prÏõÂpadeÏ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ57), prÏesahujõÂcõÂch uÂzemõÂ kraje nebo je-li vyhlaÂsÏen krizovyÂ stav58),
je Ministerstvo zdravotnictvõÂ opraÂvneÏno ulozÏit zameÏstnancuÊm krajskyÂch hygienickyÂch stanic s odbornou
zpuÊsobilostõÂ pro praÂci ve zdravotnictvõÂ (§ 88a) provaÂdeÏnõÂ stanovenyÂch vyÂkonuÊ zdravotnõÂ peÂcÏe.
HLAVA VI
Ï ENIÂ OBCE
OPATR
Ê SOBNOSTI
V SAMOSTATNEÂ PU
§ 96
Obec muÊzÏe obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou narÏõÂdit
pro uÂzemõÂ obce nebo jeho cÏaÂst k ochraneÏ zdravõÂ prÏed
vznikem a sÏõÂrÏenõÂm infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ provedenõÂ
speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinsekce a deratizace.
H L AVA V II
Â , PR
Ï ECHODNAÂ
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
A ZAÂVEÏRECÏNAÂ
DõÂ l 1
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
§ 97
(1) NaÂklady vznikleÂ plneÏnõÂm povinnostõÂ v ochraneÏ
verÏejneÂho zdravõÂ nese osoba, ktereÂ je povinnost ulozÏena, pokud tento zaÂkon nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy
nestanovõÂ jinak. NesenõÂ a hrazenõÂ naÂkladuÊ vzniklyÂch
prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis50).
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(2) Pokud bylo prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho zdravotnõÂho
dozoru zjisÏteÏno nesplneÏnõÂ cÏi porusÏenõÂ povinnosti,
muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ ulozÏit kontrolovaneÂ osobeÏ50), u ktereÂ bylo porusÏenõÂ cÏi nesplneÏnõÂ povinnosti zjisÏteÏno, aby uhradila prÏizvaneÂmu zdravotnõÂmu uÂstavu nebo StaÂtnõÂmu zdravotnõÂmu uÂstavu naÂklady vynalozÏeneÂ na zjisÏteÏnõÂ zaÂvady.
§ 98
Povinnosti ulozÏeneÂ podle tohoto zaÂkona zarÏõÂzenõÂm pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, zdravotnickyÂm zarÏõÂzenõÂm, zarÏõÂzenõÂm sociaÂlnõÂ peÂcÏe a jeslõÂm, jakozÏ i dalsÏõÂm
organizacÏnõÂm slozÏkaÂm staÂtu, kraje nebo obce, pokud
nejsou praÂvnickyÂmi osobami, plnõÂ jejich zrÏizovatel.
§ 99
Vedle ustanovenõÂ, kteraÂ upravujõÂ opraÂvneÏnõÂ orgaÂnu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ stanovit rozhodnutõÂm nebo
opatrÏenõÂm i podmõÂnky, muÊzÏe orgaÂn ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ vaÂzat na podmõÂnky rozhodnutõÂ podle § 4
odst. 3, § 5 odst. 5 a 8, § 6 odst. 3 põÂsm. c) a odst. 5,
§ 14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2
a 4, § 21a, § 26 odst. 5 a 8, § 31 odst. 1, § 72 odst. 1
a § 84 odst. 1 põÂsm. e), o) a r) a opatrÏenõÂ podle § 3
odst. 4, § 3a odst. 1 a 3 a § 4 odst. 2, 4 a 6.
§ 99a
(1) ZrÏizovatel zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ, pokud
jõÂm je uÂzemnõÂ samospraÂvnyÂ celek a takoveÂ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ je navaÂzaÂno na rozpocÏet tohoto uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku (kraje nebo obce), nesmõÂ do
prÏijetõÂ zaÂkona o verÏejnyÂch neziskovyÂch uÂstavnõÂch zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂch prÏeveÂst toto zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ do formy obchodnõÂ spolecÏnosti a ani nesmõÂ jeho
provozovaÂnõÂ sveÏrÏit obchodnõÂ spolecÏnosti jinak vytvorÏeneÂ.
(2) Na luÊzÏkovaÂ zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ, jejichzÏ zrÏizovatelem jsou uÂzemnõÂ samospraÂvneÂ celky a kteraÂ majõÂ
jizÏ podobu obchodnõÂ spolecÏnosti, nemuÊzÏe byÂt do prÏijetõÂ zaÂkona o verÏejnyÂch neziskovyÂch zdravotnickyÂch
zarÏõÂzenõÂch prohlaÂsÏen konkurs podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu59).
§ 100
CÏinnosti, k nimzÏ je trÏeba vypracovat provoznõÂ rÏaÂd
a prÏedlozÏit ho ke schvaÂlenõÂ orgaÂnem ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ, lze zahaÂjit azÏ poteÂ, kdy byl provoznõÂ rÏaÂd uvedenyÂm orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ schvaÂlen.
Osoby, ktereÂ majõÂ povinnost vypracovat provoznõÂ

57

) ZaÂkon cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.
a zaÂkona cÏ. 20/2004 Sb.
58
) ZaÂkon cÏ. 240/2000 Sb., o krizoveÂm rÏõÂzenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (krizovyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.
59

) ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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rÏaÂd, jsou povinny seznaÂmit s nõÂm sveÂ zameÏstnance
a dalsÏõÂ osoby, ktereÂ pracujõÂ na jejich pracovisÏtõÂch, a zajistit a kontrolovat jeho dodrzÏovaÂnõÂ.
§ 100a
Pokud z tohoto zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu upravujõÂcõÂho puÊsobnost orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vyplyÂvaÂ pro zahranicÏnõÂ osobu povinnost prÏedlozÏit doklady potvrzujõÂcõÂ urcÏiteÂ skutecÏnosti,
rozumõÂ se tõÂm prÏedlozÏenõÂ dokladuÊ vcÏetneÏ jejich oveÏrÏeneÂho cÏeskeÂho prÏekladu, pokud ze zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu nevyplyÂvaÂ neÏco jineÂho. Pravost podpisuÊ
a otisku razõÂtka na originaÂlech prÏedklaÂdanyÂch dokladuÊ
musõÂ byÂt oveÏrÏena.
§ 100b
(1) Do lhuÊty pro podaÂnõÂ naÂmitek podle tohoto
zaÂkona se nezapocÏõÂtaÂvaÂ den, kdy dosÏlo ke skutecÏnosti
urcÏujõÂcõÂ jejõÂ pocÏaÂtek, sobota, nedeÏle nebo svaÂtek. LhuÊta
je zachovaÂna, je-li poslednõÂho dne lhuÊty ucÏineÏn uÂkon
u orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ nebo podaÂnõÂ odevzdaÂno orgaÂnu, kteryÂ maÂ povinnost je dorucÏit. V pochybnostech se povazÏuje lhuÊta za zachovanou, pokud
se neprokaÂzÏe opak. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
muÊzÏe ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ prominout zmesÏkaÂnõÂ
lhuÊty, pozÏaÂdaÂ-li o to uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ do 3 dnuÊ ode
dne, kdy pominula prÏõÂcÏina zmesÏkaÂnõÂ, a ucÏinõÂ-li v teÂzÏe
lhuÊteÏ zmesÏkanyÂ uÂkon.
(2) NaÂmitky se podaÂvajõÂ u orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, kteryÂ opatrÏenõÂ vydal. Ten je ve stanovenyÂch prÏõÂpadech prÏedlozÏõÂ nadrÏõÂzeneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ spolu se spisovyÂm materiaÂlem do
3 dnuÊ ode dne, kdy naÂmitky obdrzÏel.
§ 100c
(1) Nejde-li o rÏõÂzenõÂ podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, rÏõÂdõÂ se
mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost krajskeÂ hygienickeÂ stanice pro podaÂnõÂ oznaÂmenõÂ, slozÏenõÂ zkousÏky a dalsÏõÂ uÂkony podle tohoto zaÂkona mõÂstem cÏinnosti osoby, s vyÂjimkou postupu podle § 8 odst. 3, kdy se mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost rÏõÂdõÂ
mõÂstem konaÂnõÂ zotavovacõÂ akce, a jde-li o putovnõÂ zotavovacõÂ akci, mõÂstem jejõÂho pocÏaÂtku, postupu podle
§ 54 odst. 1, kdy se mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost rÏõÂdõÂ mõÂstem,
kde se fyzickaÂ osoba zdrzÏuje, a postupu podle § 63
odst. 1, kdy se mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost rÏõÂdõÂ mõÂstem vyÂskytu
infekcÏnõÂho onemocneÏnõÂ.
(2) OznaÂmenõÂ podle § 23 odst. 4 prÏedlozÏõÂ osoba
krajskyÂm hygienickyÂm stanicõÂm v mõÂstech, kde maÂ jednotliveÂ provozovny.
§ 100d
Pokud provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy vydaneÂ podle
§ 108 stanovõÂ pozÏadavky, ktereÂ neprÏejõÂmajõÂ pozÏadavky
stanoveneÂ prÏõÂslusÏnyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, neuplatnõÂ se tyto pozÏadavky na vyÂrobky, ktereÂ
byly vyrobeny anebo uvedeny na trh v neÏktereÂm cÏlen-

skeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie nebo majõÂ puÊvod v neÏktereÂm
ze staÂtuÊ EvropskeÂho sdruzÏenõÂ volneÂho obchodu, ktereÂ
jsou soucÏasneÏ smluvnõÂ stranou EvropskeÂho hospodaÂrÏskeÂho prostoru, za prÏedpokladu, zÏe takovyÂ vyÂrobek
odpovõÂdaÂ
a) technickyÂm prÏedpisuÊm4a), ktereÂ jsou pro vyÂrobu
nebo uvedenõÂ na trh, poprÏõÂpadeÏ pro pouzÏõÂvaÂnõÂ tohoto vyÂrobku v neÏktereÂm z teÏchto staÂtuÊ zaÂvazneÂ,
b) technickyÂm normaÂm4a) nebo pravidluÊm spraÂvneÂ
vyÂrobnõÂ praxe, ktereÂ jsou vydaÂny naÂrodnõÂm normalizacÏnõÂm orgaÂnem nebo subjektem jemu na rovenÏ postavenyÂm, v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy
a pozÏadavky staÂtu, kteryÂ je smluvnõÂ stranou
EvropskeÂho hospodaÂrÏskeÂho prostoru, nebo
c) mezinaÂrodnõÂm technickyÂm normaÂm4a), opraÂvneÏneÏ
pouzÏõÂvanyÂm v neÏktereÂm z teÏchto staÂtuÊ, nebo tradicÏnõÂm cÏi inovacÏnõÂm vyÂrobnõÂm postupuÊm pouzÏõÂvanyÂm v neÏktereÂm z teÏchto staÂtuÊ v souladu s jeho
praÂvnõÂmi prÏedpisy, pro ktereÂ existuje dostatecÏneÏ
podrobnaÂ technickaÂ dokumentace zajisÏt'ujõÂcõÂ, zÏe
tento vyÂrobek muÊzÏe byÂt pro danyÂ uÂcÏel pouzÏitõÂ
posouzen, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby i na zaÂkladeÏ doplnÏujõÂcõÂch (nikoliv shodnyÂch) zkousÏek vyÂrobku,
pokud tyto technickeÂ prÏedpisy, technickeÂ normy, pravidla spraÂvneÂ praxe nebo postupy zarucÏujõÂ mõÂru ochrany verÏejneÂho zdravõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ mõÂrÏe teÂto ochrany
v CÏeskeÂ republice.
§ 100e
KrajskeÂ hygienickeÂ stanice jsou opraÂvneÏny informovat verÏejnost o zaÂveÏrech staÂtnõÂho zdravotnõÂho dozoru nad koupalisÏti (§ 6 odst. 2), zotavovacõÂmi akcemi
a jinyÂmi podobnyÂmi akcemi pro deÏti, põÂskovisÏti venkovnõÂch hracõÂch ploch, ubytovacõÂmi a stravovacõÂmi
sluzÏbami, a to v rozsahu uvedenõÂ totozÏnosti kontrolovaneÂ osoby, stavu kontrolovaneÂho objektu, povaze prÏõÂpadneÂho rizika, prÏijatyÂch naÂpravnyÂch opatrÏenõÂ a dalsÏõÂch
informacõÂ nezbytnyÂch k ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ. Na
tyto prÏõÂpady se nevztahuje povinnost mlcÏenlivosti ulozÏenaÂ podle tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ50).
DõÂ l 2
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
§ 101
(1) V rÏõÂzenõÂch o ulozÏenõÂ pokuty za porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o vytvaÂrÏenõÂ a ochraneÏ zdravyÂch zÏivotnõÂch podmõÂnek, kteraÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
nebyla ukoncÏena okresnõÂmi uÂrÏady nebo meÏsty, kteraÂ
vykonaÂvajõÂ puÊsobnost okresnõÂch uÂrÏaduÊ, pokracÏujõÂ
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnõÂ okresnõÂ (meÏstsÏtõÂ) hygienici nebo krajsÏtõÂ
hygienici, kterÏõÂ vykonaÂvajõÂ puÊsobnost okresnõÂho hygienika.
(2) V rÏõÂzenõÂch o ulozÏenõÂ pokuty za porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o vytvaÂrÏenõÂ a ochraneÏ zdravyÂch zÏivot-
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nõÂch podmõÂnek se nepokracÏuje, jde-li o porusÏenõÂ povinnosti, kterou jizÏ tento zaÂkon nestanovõÂ. OstatnõÂ rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty, kteraÂ nebyla ukoncÏena ke dni
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

nebo dovozci kosmetickyÂch prostrÏedkuÊ, jejichzÏ vyÂroba
nebo dovoz byly zahaÂjeny prÏede dnem 1. ledna 2001
nebo byly schvaÂleny podle § 101, povinni splnit do
1. cÏervence 2002; povinnost uveÂst v oznaÂmenõÂ datum
zahaÂjenõÂ vyÂroby nebo dovozu v tomto prÏõÂpadeÏ neplatõÂ.

(3) V rÏõÂzenõÂch o schvaÂlenõÂ vyÂroby nebo dovozu
vyÂrobkuÊ, kteraÂ byla zahaÂjena prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se pokracÏuje podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. V rÏõÂzenõÂch o schvaÂlenõÂ vyÂroby nebo
dovozu vyÂrobkuÊ, ktereÂ tento zaÂkon jizÏ neupravuje, se
nepokracÏuje.

(3) VyÂrobce nebo dovozce vyÂrobkuÊ, chemickyÂch
laÂtek nebo chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ uvedenyÂch v § 5
odst. 1, jejichzÏ vyÂroba nebo dovoz byly zahaÂjeny
prÏede dnem 1. ledna 2001 nebo byly schvaÂleny podle
§ 101, jsou povinni zajistit, aby vyÂroba a dovoz teÏchto
vyÂrobkuÊ, chemickyÂch laÂtek nebo chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ byly uvedeny do souladu s tõÂmto zaÂkonem do
1. cÏervence 2002. Po uplynutõÂ teÂto lhuÊty nebo splneÏnõÂm
povinnostõÂ podle tohoto zaÂkona pozbyÂvajõÂ platnosti
zaÂvazneÂ posudky orgaÂnu hygienickeÂ sluzÏby, vydaneÂ
podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, pokud jejich
platnost nezanikla uplynutõÂm doby v nich uvedeneÂ,
a rozhodnutõÂ vydanaÂ podle § 101.

(4) OkresnõÂ hygienickeÂ stanice v okresech Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Jihlava, Olomouc a ZlõÂn
dnem 31. prosince 2000 zanikajõÂ. K tomuto datu zanikajõÂ ve spraÂvnõÂch obvodech okresnõÂch uÂrÏaduÊ Karlovy
Vary, Liberec, Pardubice, Jihlava, Olomouc a ZlõÂn
i funkce okresnõÂch hygienikuÊ.
(5) Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona praÂva a zaÂvazky vcÏetneÏ praÂv a povinnostõÂ z pracovneÏpraÂvnõÂch
vztahuÊ, ktereÂ meÏly ke dni 31. prosince 2000
1. OkresnõÂ hygienickaÂ stanice Karlovy Vary prÏechaÂzejõÂ
na Krajskou hygienickou stanici se sõÂdlem v KarlovyÂch Varech,
2. OkresnõÂ hygienickaÂ stanice Liberec prÏechaÂzejõÂ na
Krajskou hygienickou stanici se sõÂdlem v Liberci,
3. OkresnõÂ hygienickaÂ stanice Pardubice prÏechaÂzejõÂ na
Krajskou hygienickou stanici se sõÂdlem v PardubicõÂch,
4. OkresnõÂ hygienickaÂ stanice Jihlava prÏechaÂzejõÂ na
Krajskou hygienickou stanici se sõÂdlem v JihlaveÏ,
5. OkresnõÂ hygienickaÂ stanice Olomouc prÏechaÂzejõÂ na
Krajskou hygienickou stanici se sõÂdlem v Olomouci,
6. OkresnõÂ hygienickaÂ stanice ZlõÂn prÏechaÂzejõÂ na Krajskou hygienickou stanici se sõÂdlem ve ZlõÂneÏ.
(6) V rÏõÂzenõÂch, kteraÂ ke dni 31. prosince 2000 nebyla ukoncÏena okresnõÂmi hygieniky v KarlovyÂch Varech, Liberci, PardubicõÂch, JihlaveÏ, Olomouci a ZlõÂneÏ
pokracÏujõÂ prÏõÂslusÏnõÂ krajsÏtõÂ hygienici.

(4) Do doby splneÏnõÂ povinnostõÂ podle odstavcuÊ 1
a 3 ve lhuÊtaÂch tam uvedenyÂch se vyÂroba, dovoz a obeÏh
prÏedmeÏtuÊ beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, vyÂrobkuÊ, chemickyÂch laÂtek
a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 3
posuzujõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ hygienickeÂ sluzÏby nebo rozhodnutõÂ
vydanyÂch podle § 101.
§ 103
(1) Osoby, ktereÂ zahaÂjily vyÂkon cÏinnostõÂ, k nimzÏ
je trÏeba vypracovat provoznõÂ rÏaÂd prÏede dnem 1. ledna
2001, jsou povinny splnit tuto povinnost do 6 meÏsõÂcuÊ
od tohoto data. Osoby poskytujõÂcõÂ peÂcÏi (§ 15 odst. 1)
a osoby provozujõÂcõÂ koupalisÏteÏ, holicÏstvõÂ, kaderÏnictvõÂ,
manikuÂru, pedikuÂru, kosmetickeÂ, maseÂrskeÂ, regeneracÏnõÂ a rekondicÏnõÂ sluzÏby a sluzÏby, prÏi nichzÏ se pouzÏõÂvajõÂ speciaÂlnõÂ prÏõÂstroje k peÂcÏi o teÏlo, jsou v teÂto lhuÊteÏ
daÂle povinny prÏedlozÏit naÂvrhy provoznõÂch rÏaÂduÊ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. OrgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ provoznõÂ rÏaÂd posoudõÂ ve
lhuÊteÏ do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ naÂvrhu.

(1) VyÂrobce nebo dovozce prÏedmeÏtuÊ beÏzÏneÂho
uzÏõÂvaÂnõÂ, jejichzÏ vyÂroba nebo dovoz byly zahaÂjeny
prÏede dnem 1. ledna 2001 nebo byly schvaÂleny podle
§ 101, jakozÏ i osoba, kteraÂ za podmõÂnek § 26 odst. 2
uvaÂdõÂ tyto prÏedmeÏty beÏzÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ do obeÏhu, jsou
povinni zajistit, aby vyÂroba, dovoz a obeÏh byly uvedeny do souladu s hygienickyÂmi pozÏadavky podle § 26
do 1. cÏervence 2002. Po uplynutõÂ teÂto lhuÊty nebo splneÏnõÂm povinnostõÂ podle tohoto zaÂkona pozbyÂvajõÂ platnosti zaÂvazneÂ posudky orgaÂnu hygienickeÂ sluzÏby vydaneÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, pokud jejich platnost nezanikla uplynutõÂm doby v nich uvedeneÂ, a rozhodnutõÂ vydanaÂ podle § 101.

(2) CÏinnosti podle § 38 mohou po dobu 2 let ode
dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona provaÂdeÏt hygienickeÂ stanice. CÏinnosti podle § 58 odst. 2 muÊzÏe po dobu 1 roku
ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona provaÂdeÏt fyzickaÂ
osoba, kteraÂ byla prÏed zahaÂjenõÂm praÂce seznaÂmena
s povahou a uÂcÏinky chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch
prÏõÂpravkuÊ, s nimizÏ maÂ zachaÂzet, zpuÊsoby zachaÂzenõÂ
s nimi, ochrannyÂmi opatrÏenõÂmi a zaÂsadami prvnõÂ pomoci. CÏinnosti podle § 58 odst. 2 azÏ 4 muÊzÏe po dobu
3 let ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vykonaÂvat v rozsahu uvedeneÂm v rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ autorizace fyzickaÂ osoba, ktereÂ byla udeÏlena autorizace podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30). CÏinnosti podle § 72
mohou po dobu 1 roku ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona provaÂdeÏt zarÏõÂzenõÂ ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
a zdravotnickaÂ zarÏõÂzenõÂ leÂcÏebneÏ preventivnõÂ peÂcÏe.

(2) Povinnost podle § 27 odst. 1 jsou vyÂrobci

(3) VyÂrobci pitneÂ vody, jejõÂzÏ rozvod byl zahaÂjen

§ 102
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prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jsou povinni
prÏedlozÏit naÂvrhy podle § 4 odst. 1 nejpozdeÏji do 2 meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. OrgaÂn ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ rozhodnutõÂ vydaÂ do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne
dorucÏenõÂ naÂvrhu. Do doby pravomocneÂho rozhodnutõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ postupuje vyÂrobce pitneÂ vody dodaÂvaneÂ rozvodem podle
dosavadnõÂ praxe.

(3) UÂdaje podle § 41 odst. 1 ohlaÂsõÂ zameÏstnavatel
nebo osoba uvedenaÂ v § 43 prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ u cÏinnostõÂ zahaÂjenyÂch prÏede dnem
1. ledna 2001 nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne 1. ledna
2001.

§ 104

DõÂ l 3

Provozovatel sluzÏeb spolecÏneÂho stravovaÂnõÂ stanovõÂ kritickeÂ body ve vyÂrobeÏ, prÏõÂpraveÏ, skladovaÂnõÂ,
prÏepraveÏ, rozvozu a uvaÂdeÏnõÂ pokrmuÊ do obeÏhu nejpozdeÏji do 1. cÏervence 2002.

ZaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ

§ 105
(1) Stavby zrÏõÂzeneÂ prÏed dnem 1. ledna 2001, ktereÂ
nesplnÏujõÂ hygienickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ v § 7
odst. 1, § 13 odst. 1 a § 23 odst. 3, musõÂ byÂt podle nich
upraveny nejpozdeÏji do 1. cÏervence 2003.
(2) Provozovny stravovacõÂch sluzÏeb zrÏõÂzeneÂ prÏede
dnem 1. ledna 2001, ktereÂ nesplnÏujõÂ hygienickeÂ pozÏadavky na rozvoz, prÏepravu a skladovaÂnõÂ pokrmuÊ a jejich uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu podle § 24 odst. 1 põÂsm. d), musõÂ
byÂt podle nich upraveny nejpozdeÏji do 1. ledna 2002.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
muÊzÏe rozhodnutõÂm ulozÏit uÂpravu staveb a provozoven
uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 prÏed stanovenyÂm datem,
pokud je to podle povahy provozu nezbytneÂ v zaÂjmu
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Ve vyÂjimecÏnyÂch prÏõÂpadech
a na cÏasoveÏ omezenou dobu muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
ochrany verÏejneÂho zdravõÂ lhuÊty uvedeneÂ v odstavcõÂch 1
a 2 prodlouzÏit.
(4) VlastnõÂci, poprÏõÂpadeÏ spraÂvci pozemnõÂch komunikacõÂ a zÏeleznic, jejichzÏ uzÏõÂvaÂnõÂ bylo povoleno
prÏede dnem 1. ledna 2001, prÏedlozÏõÂ zÏaÂdost podle § 31
odst. 1 nejpozdeÏji do 1. ledna 2003.
§ 106
(1) NaÂvrhy na zarÏazenõÂ pracõÂ, jejichzÏ vyÂkon byl
zahaÂjen prÏede dnem 1. ledna 2001 do kategorie cÏtvrteÂ,
prÏedlozÏõÂ zameÏstnavatel prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ; do kategorie
druheÂ a trÏetõÂ nejpozdeÏji do 1. ledna 2003. OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ rozhodnutõÂ vydaÂ do 6 meÏsõÂcuÊ ode
dne dorucÏenõÂ naÂvrhu. VyÂsledky meÏrÏenõÂ koncentracõÂ
a intenzit faktoruÊ pracovnõÂch podmõÂnek a vyÂsledky
zjisÏteÏnõÂ druhu a typu biologickeÂho cÏinitele musejõÂ odpovõÂdat stavu pracovnõÂch podmõÂnek v dobeÏ podaÂnõÂ naÂvrhu podle § 37 odst. 3.
(2) Ode dne praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ o tom, zÏe se praÂce
zarÏazuje do kategorie trÏetõÂ nebo cÏtvrteÂ pozbyÂvajõÂ platnosti rozhodnutõÂ rÏediteluÊ nemocnic s poliklinikou (polikliniky), krajskyÂch leÂkarÏuÊ pro peÂcÏi o zaÂvody a orgaÂnuÊ

hygienickeÂ sluzÏby, kteryÂmi se stanovõÂ rizikoveÂ praÂce
a pracovisÏteÏ.

§ 107
ZdravotnõÂ pruÊkazy vydaneÂ prÏede dnem uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za zdravotnõÂ pruÊkazy vydaneÂ podle tohoto zaÂkona.
§ 108
(1) Ministerstvo zdravotnictvõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏky
k provedenõÂ § 3 odst. 1, 3 a 5, § 4 odst. 1, 2, 4 a 7, § 5
odst. 1, 2 a 6 azÏ 9, § 6 odst. 3 põÂsm. a) a b), § 6 odst. 4
põÂsm. a) azÏ e), § 6 odst. 5, § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 a 4, § 9
odst. 3, § 11 odst. 1 põÂsm. a) a d), § 13, § 16 odst. 2
põÂsm. b), § 17 odst. 1 a 5, § 18 odst. 1, § 19 odst. 3, § 20
põÂsm. a) a d), § 21 odst. 1 põÂsm. a), § 23 odst. 3, § 24
odst. 1 põÂsm. c) azÏ e) a g) a odst. 2, § 26 odst. 1
põÂsm. b) a d) a odst. 4, 8 a 9, § 27, § 28 odst. 1, § 29
odst. 1, § 30 odst. 1 a 2, § 32, § 34 odst. 1, § 35 odst. 2,
§ 36, § 37 odst. 1, § 38, § 39 odst. 3 a 4, § 41 odst. 1,
§ 41a odst. 1, § 44b odst. 3, § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6, § 47
odst. 3, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3, § 62 odst. 1 a 4
põÂsm. a) a b), § 70 odst. 1, § 72 odst. 1 põÂsm. a), § 75a
odst. 1 a 4, § 80 odst. 2 a § 83e odst. 2. Ministerstvo
zdravotnictvõÂ muÊzÏe vyhlaÂsÏkou upravit zaÂsady spraÂvneÂ
vyÂrobnõÂ praxe podle § 29 odst. 1.
(2) Ministerstvo zdravotnictvõÂ v dohodeÏ s Ministerstvem sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy a Ministerstvem praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou vydanou podle § 7 odst. 1 pozÏadavky na prostory a provoz
zarÏõÂzenõÂ pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ. Ministerstvo zdravotnictvõÂ v dohodeÏ s Ministerstvem informatiky stanovõÂ vyhlaÂsÏkou vydanou podle § 4 odst. 2 a podle § 6
odst. 3 põÂsm. a) formu elektronickeÂ podoby a datoveÂ
rozhranõÂ protokolu o kontrole jakosti pitneÂ vody
a vody koupalisÏt'.
(3) VlaÂda vydaÂ k provedenõÂ § 30, 32, § 34 odst. 1,
§ 35 odst. 2, § 36 a § 88 odst. 1 narÏõÂzenõÂ.
(4) HygienickeÂ limity a pozÏadavky, ktereÂ upravõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy vydaneÂ podle tohoto zaÂkona, Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ na zaÂkladeÏ
hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik vyplyÂvajõÂcõÂch z prÏõÂrodnõÂch, zÏivotnõÂch a pracovnõÂch podmõÂnek a zpuÊsobu zÏivota, soudobyÂch veÏdeckyÂch poznatkuÊ, mezinaÂrodnõÂch
zaÂvazkuÊ CÏeskeÂ republiky v teÂto oblasti a doporucÏenõÂ
SveÏtoveÂ zdravotnickeÂ organizace.
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(5) Pokud praÂvnõÂ prÏedpisy pouzÏõÂvajõÂ pojem
okresnõÂ hygienik, rozumõÂ se jõÂm po dni 1. ledna 2003
krajskaÂ hygienickaÂ stanice. Pokud praÂvnõÂ prÏedpisy
pouzÏõÂvajõÂ pojem krajskyÂ hygienik, rozumõÂ se jõÂm po
Â koly
dni 1. ledna 2003 Ministerstvo zdravotnictvõÂ. U
krajskeÂho hygienika podle zaÂkona o integrovaneÂ prevenci vsÏak plnõÂ prÏõÂslusÏnaÂ krajskaÂ hygienickaÂ stanice.
§ 109
ZrusÏuje se zaÂkon cÏ. 36/1975 Sb., o pokutaÂch za
porusÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o vytvaÂrÏenõÂ a ochraneÏ
zdravyÂch zÏivotnõÂch podmõÂnek.
Â ST DVA CA
Â TA
Â PA
Â TA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 133
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2001,
s vyÂjimkou cÏaÂsti sÏesteÂ § 114 bodu 15, kteraÂ nabyla
uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem druheÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho
po dni vyhlaÂsÏenõÂ, cÏaÂsti prvnõÂ § 24 odst. 1 põÂsm. h), kteraÂ
nabyla uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2001, a cÏaÂsti prvnõÂ
§ 29, kteraÂ nabyla uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2002.
* * *
ZaÂkon cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (vodnõÂ zaÂkon), nabyl uÂcÏinnosti dnem
1. ledna 2002.
ZaÂkon cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o vodovodech a kanalizacõÂch), nabyl uÂcÏinnosti
dnem 1. ledna 2002.
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ZaÂkon cÏ. 309/2002 Sb., o zmeÏneÏ zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏijetõÂm zaÂkona o sluzÏbeÏ staÂtnõÂch zameÏstnancuÊ
ve spraÂvnõÂch uÂrÏadech a o odmeÏnÏovaÂnõÂ teÏchto zameÏstnancuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ ve spraÂvnõÂch uÂrÏadech
(sluzÏebnõÂ zaÂkon), nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2004.
ZaÂkon cÏ. 320/2002 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ v souvislosti s ukoncÏenõÂm cÏinnosti okresnõÂch uÂrÏaduÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 274/2003 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
zaÂkony na uÂseku ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, nabyl
uÂcÏinnosti dnem 1. rÏõÂjna 2003, s vyÂjimkou
1. b) cÏl. I boduÊ 48, 143, 144 a 170, pokud jde o § 83e
odst. 1, ktereÂ nabyly uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2004, a
c) cÏl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 10 a 13,
bodu 8, pokud jde o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde o § 6 odst. 7, ktereÂ nabyly
uÂcÏinnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ
CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost
(1. kveÏtna 2004).
2. UstanovenõÂ cÏl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 9 a 12,
pozbyla platnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost
(1. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 356/2003 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch
a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost
(1. kveÏtna 2004).

ZaÂkon cÏ. 362/2003 Sb., o zmeÏneÏ zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏijetõÂm zaÂkona o sluzÏebnõÂm pomeÏru prÏõÂslusÏnõÂkuÊ bezpecÏnostnõÂch sboruÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem
ZaÂkon cÏ. 13/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 18/ 1. ledna 2005.
/1997 Sb., o mõÂroveÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ jaderneÂ energie a ioniZaÂkon cÏ. 167/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
zujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ (atomovyÂ zaÂkon) a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnosneÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂ- tenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ
kon cÏ. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zneÏnõÂ zaÂkona souvisejõÂcõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem vstupu
cÏ. 119/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ ve- smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
rÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂ- unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
konuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 2/1969
Sb., o zrÏõÂzenõÂ ministerstev a jinyÂch uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
ZaÂkon cÏ. 326/2004 Sb., o rostlinoleÂkarÏskeÂ peÂcÏi
staÂtnõÂ spraÂvy CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinprÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2002.
nosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (31. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 76/2002 Sb., o integrovaneÂ prevenci
a omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci) nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ)
nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervna 2002.
ZaÂkon cÏ. 120/2002 Sb., o podmõÂnkaÂch uvaÂdeÏnõÂ
biocidnõÂch prÏõÂpravkuÊ a uÂcÏinnyÂch laÂtek na trh a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem
1. cÏervence 2002.

ZaÂkon cÏ. 562/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm sÏkolskeÂho zaÂkona, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2005.
ZaÂkon cÏ. 125/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 120/2002 Sb., o podmõÂnkaÂch uvaÂdeÏnõÂ biocidnõÂch prÏõÂpravkuÊ a uÂcÏinnyÂch laÂtek na trh a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 186/2004 Sb.,
a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem
kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. dubna 2005).
ZaÂkon cÏ. 253/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
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zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o inspekci
praÂce, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2005.
ZaÂkon cÏ. 392/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem
jeho vyhlaÂsÏenõÂ (27. zaÂrÏõÂ 2005), s vyÂjimkou
a) cÏl. I boduÊ 4, 5, 29, 30, 33 a 110, ktereÂ nabyly
uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem prvnõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. rÏõÂjna
2005),
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b) cÏl. I bodu 40, pokud jde o § 26 odst. 3 veÏtu poslednõÂ, kteryÂ nabyl uÂcÏinnosti trÏicaÂtyÂm dnem ode
dne jeho vyhlaÂsÏenõÂ (27. rÏõÂjna 2005),
c) cÏl. I bodu 70, kteryÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem
15. dubna 2006,
d) cÏl. I bodu 89, pokud jde o § 75a odst. 4, kteryÂ
nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2005,
e) cÏl. I bodu 104, kteryÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem
1. ledna 2007.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Paroubek v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 258/2000 Sb.

zrusÏena
PrÏõÂloha cÏ. 2 k zaÂkonu cÏ. 258/2000 Sb.

SpraÂvnõÂ obvody krajskyÂch hygienickyÂch stanic a jejich sõÂdla
1. HygienickaÂ stanice hlavnõÂho meÏsta Prahy se sõÂdlem v Praze pro uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy,
2. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice StrÏedocÏeskeÂho kraje se sõÂdlem v Praze pro uÂzemõÂ okresuÊ BenesÏov, Beroun,
Kladno, KolõÂn, KutnaÂ Hora, MeÏlnõÂk, Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-vyÂchod, Praha-zaÂpad, PrÏõÂbram a RakovnõÂk,
3. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice JihocÏeskeÂho kraje se sõÂdlem v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch pro uÂzemõÂ okresuÊ CÏeskeÂ
BudeÏjovice, CÏeskyÂ Krumlov, JindrÏichuÊv Hradec, PõÂsek, Prachatice, Strakonice a TaÂbor,
4. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice PlzenÏskeÂho kraje se sõÂdlem v Plzni pro uÂzemõÂ okresuÊ DomazÏlice, Klatovy, PlzenÏ-meÏsto, PlzenÏ-jih, PlzenÏ-sever, Rokycany a Tachov,
5. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice KarlovarskeÂho kraje se sõÂdlem v KarlovyÂch Varech pro uÂzemõÂ okresuÊ Cheb,
Karlovy Vary a Sokolov,
Â stõÂ nad Labem pro uÂzemõÂ okresuÊ DeÏcÏõÂn, Chomutov,
6. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice UÂsteckeÂho kraje se sõÂdlem v U
LitomeÏrÏice, Louny, Most, Teplice a UÂstõÂ nad Labem,
7. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice LibereckeÂho kraje se sõÂdlem v Liberci pro uÂzemõÂ okresuÊ CÏeskaÂ LõÂpa, Jablonec nad
Nisou, Liberec a Semily,
8. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice KraÂloveÂhradeckeÂho kraje se sõÂdlem v Hradci KraÂloveÂ pro uÂzemõÂ okresuÊ Hradec
KraÂloveÂ, JicÏõÂn, NaÂchod, Rychnov nad KneÏzÏnou a Trutnov,
9. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice PardubickeÂho kraje se sõÂdlem v PardubicõÂch pro uÂzemõÂ okresuÊ Chrudim, ParduÂ stõÂ nad OrlicõÂ,
bice, Svitavy a U
10. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice kraje VysocÏina se sõÂdlem v JihlaveÏ pro uÂzemõÂ okresuÊ HavlõÂcÏkuÊv Brod, Jihlava,
PelhrÏimov, TrÏebõÂcÏ a ZÏd'aÂr nad SaÂzavou,
11. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice JihomoravskeÂho kraje se sõÂdlem v BrneÏ pro uÂzemõÂ okresuÊ Blansko, Brno-meÏsto,
Brno-venkov, BrÏeclav, HodonõÂn, VysÏkov a Znojmo,
12. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice OlomouckeÂho kraje se sõÂdlem v Olomouci pro uÂzemõÂ okresuÊ JesenõÂk, Olomouc,
ProsteÏjov, PrÏerov a SÏumperk,
13. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice MoravskoslezskeÂho kraje se sõÂdlem v OstraveÏ pro uÂzemõÂ okresuÊ BruntaÂl, FryÂdek-MõÂstek, KarvinaÂ, NovyÂ JicÏõÂn, Opava a Ostrava-meÏsto,
14. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice ZlõÂnskeÂho kraje se sõÂdlem ve ZlõÂneÏ pro uÂzemõÂ okresuÊ KromeÏrÏõÂzÏ, UherskeÂ HradisÏteÏ,
VsetõÂn a ZlõÂn.
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k zaÂkonu cÏ. 258/2000 Sb.

UÂzemnõÂ pracovisÏteÏ krajskyÂch hygienickyÂch stanic
1. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice StrÏedocÏeskeÂho kraje se sõÂdlem v Praze maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch BenesÏov,
Beroun, KolõÂn, KutnaÂ Hora, MeÏlnõÂk, Ml. Boleslav, Kladno, Nymburk, PrÏõÂbram a RakovnõÂk,
2. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice JihocÏeskeÂho kraje se sõÂdlem v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch CÏeskyÂ Krumlov, JindrÏichuÊv Hradec, PõÂsek, Prachatice, Strakonice, TaÂbor,
3. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice PlzenÏskeÂho kraje se sõÂdlem v Plzni maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch DomazÏlice,
Klatovy, Rokycany, Tachov,
4. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice KarlovarskeÂho kraje se sõÂdlem v KarlovyÂch Varech maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch Cheb, Sokolov,
5. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice UÂsteckeÂho kraje se sõÂdlem v UÂstõÂ nad Labem maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch DeÏcÏõÂn, Chomutov, LitomeÏrÏice, Louny, Most, Teplice,
6. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice LibereckeÂho kraje se sõÂdlem v Liberci maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch CÏeskaÂ LõÂpa,
Semily, Jablonec nad Nisou,
7. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice KraÂloveÂhradeckeÂho kraje se sõÂdlem v Hradci KraÂloveÂ maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ
v obcõÂch JicÏõÂn, NaÂchod, Rychnov nad KneÏzÏnou, Trutnov,
8. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice PardubickeÂho kraje se sõÂdlem v PardubicõÂch maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch Chrudim, Svitavy, UÂstõÂ nad OrlicõÂ,
9. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice kraje VysocÏina se sõÂdlem v JihlaveÏ maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch HavlõÂcÏkuÊv
Brod, PelhrÏimov, TrÏebõÂcÏ, ZÏd'aÂr nad SaÂzavou,
10. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice JihomoravskeÂho kraje se sõÂdlem v BrneÏ maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch Blansko,
BrÏeclav, HodonõÂn, VysÏkov, Znojmo,
11. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice OlomouckeÂho kraje se sõÂdlem v Olomouci maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch JesenõÂk, ProsteÏjov, PrÏerov, SÏumperk,
12. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice MoravskoslezskeÂho kraje se sõÂdlem v OstraveÏ maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch BruntaÂl, FryÂdek-MõÂstek, KarvinaÂ, NovyÂ JicÏõÂn, Opava,
13. KrajskaÂ hygienickaÂ stanice ZlõÂnskeÂho kraje se sõÂdlem ve ZlõÂneÏ maÂ uÂzemnõÂ pracovisÏteÏ v obcõÂch KromeÏrÏõÂzÏ,
UherskeÂ HradisÏteÏ, VsetõÂn.
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472
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 521/2002 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 92/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 186/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 695/2004 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 180/2005 Sb. a zaÂkonem cÏ. 385/2005 Sb.

Â KON
ZA
o ochraneÏ ovzdusÏõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

§2
ZaÂkladnõÂ pojmy

Â S T P RVN IÂ
CÏ A

(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona v oblasti ochrany
ovzdusÏõÂ se rozumõÂ
a) vneÏjsÏõÂm ovzdusÏõÂm ovzdusÏõÂ v troposfeÂrÏe, s vyÂjimkou ovzdusÏõÂ na pracovisÏtõÂch urcÏenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem2) a v uzavrÏenyÂch prostoraÂch,
(daÂle jen ¹ovzdusÏõÂª),
b) znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtkou jakaÂkoliv laÂtka vnesenaÂ do
vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ nebo v neÏm druhotneÏ vznikajõÂcõÂ,
kteraÂ maÂ prÏõÂmo a nebo muÊzÏe mõÂt po fyzikaÂlnõÂ
nebo chemickeÂ prÏemeÏneÏ nebo po spolupuÊsobenõÂ
s jinou laÂtkou sÏkodlivyÂ vliv na zÏivot a zdravõÂ lidõÂ
a zvõÂrÏat, na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, na klimatickyÂ systeÂm
ZemeÏ nebo na hmotnyÂ majetek,
c) znecÏisÏt'ovaÂnõÂm ovzdusÏõÂ vnaÂsÏenõÂ jedneÂ nebo võÂce
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek do ovzdusÏõÂ v duÊsledku lidskeÂ
cÏinnosti vyjaÂdrÏeneÂ v jednotkaÂch hmotnosti za jednotku cÏasu,
d) emisõÂ vnaÂsÏenõÂ jedneÂ nebo võÂce znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
do zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
e) emisnõÂm limitem nejvyÂsÏe prÏõÂpustneÂ mnozÏstvõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo pachovyÂch laÂtek vypousÏteÏneÂ do
ovzdusÏõÂ ze zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏeneÂ
jako hmotnostnõÂ koncentrace znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
v odpadnõÂch plynech nebo hmotnostnõÂ tok znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky za jednotku cÏasu nebo hmotnost
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky vztazÏenaÂ na jednotku produkce
nebo lidskeÂ cÏinnosti nebo jako pocÏet pachovyÂch

OCHRANA OVZDUSÏIÂ
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon v souladu s praÂvem EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ1) stanovõÂ
a) praÂva a povinnosti osob a puÊsobnost spraÂvnõÂch
uÂrÏaduÊ prÏi ochraneÏ vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ prÏed vnaÂsÏenõÂm
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek lidskou cÏinnostõÂ a prÏi zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu ZemeÏ, a s vyÂrobky, ktereÂ takoveÂ
laÂtky obsahujõÂ,
b) podmõÂnky pro dalsÏõÂ snizÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek puÊsobõÂcõÂch neprÏõÂznivyÂm
uÂcÏinkem na zÏivot a zdravõÂ lidõÂ a zvõÂrÏat, na zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ nebo na hmotnyÂ majetek,
c) naÂstroje ke snizÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch
klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ.
(2) Tento zaÂkon se nevztahuje na vnaÂsÏenõÂ radionukliduÊ do zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, ktereÂ je upraveno
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem1a).

1

) NaprÏõÂklad SmeÏrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizujõÂ a racionalizujõÂ zpraÂvy o provaÂdeÏnõÂ neÏkteryÂch
smeÏrnic tyÂkajõÂcõÂch se zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (91/692/EHS), SmeÏrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. zaÂrÏõÂ 1996 o posuzovaÂnõÂ
a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
1a
) ZaÂkon cÏ. 18/1997 Sb., o mõÂroveÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ jaderneÂ energie a ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ (atomovyÂ zaÂkon) a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
2
) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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jednotek na jednotku objemu nebo jako pocÏet
cÏaÂstic znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky na jednotku objemu,
emisnõÂm stropem nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ uÂhrnnaÂ emise
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek vznikajõÂcõÂ v duÊsledku lidskeÂ cÏinnosti
vyjaÂdrÏenaÂ v hmotnostnõÂch jednotkaÂch za obdobõÂ
1 roku ze vsÏech zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, z jejich vymezeneÂ skupiny nebo z jednotliveÂho zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ na vymezeneÂm uÂzemõÂ,
uÂrovnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ hmotnostnõÂ koncentrace
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek v ovzdusÏõÂ nebo jejich depozice
z ovzdusÏõÂ na jednotku plochy zemskeÂho povrchu
za jednotku cÏasu,
provozovatelem zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ (daÂle
jen ¹provozovatelª) praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ
osoba, kteraÂ zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ skutecÏneÏ
provozuje; nenõÂ-li takovaÂ osoba, povazÏuje se za
provozovatele vlastnõÂk zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ3),
imisõÂ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏeneÂ hmotnostnõÂ
koncentracõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
imisnõÂm limitem hodnota nejvyÂsÏe prÏõÂpustneÂ
uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏenaÂ v jednotkaÂch
hmotnosti na jednotku objemu prÏi normaÂlnõÂ teploteÏ a tlaku,
mezõÂ tolerance procento imisnõÂho limitu nebo cÏaÂst
jeho absolutnõÂ hodnoty, o ktereÂ muÊzÏe byÂt imisnõÂ
limit prÏekrocÏen,
pachovyÂmi laÂtkami laÂtky nebo jejich smeÏs, ktereÂ
zpuÊsobujõÂ obteÏzÏujõÂcõÂ pachovyÂ vjem, charakterizovaneÂ pachovou jednotkou,
prÏõÂpustnou tmavostõÂ kourÏe nejvyÂsÏe prÏõÂpustnyÂ stupenÏ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏenyÂ zabarvenõÂm
kourÏoveÂ vlecÏky nebo zjisÏteÏnyÂ v kourÏovodu metodou stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
teÏkavou organickou laÂtkou (VOC) jakaÂkoli organickaÂ sloucÏenina nebo smeÏs organickyÂch sloucÏenin, s vyÂjimkou methanu, jejõÂzÏ pocÏaÂtecÏnõÂ bod
varu je mensÏõÂ nebo roven 250 8C, prÏi normaÂlnõÂm
atmosfeÂrickeÂm tlaku 101,3 kPa,
nejlepsÏõÂ dostupnou technikou (technikami) nejuÂcÏinneÏjsÏõÂ a nejpokrocÏilejsÏõÂ stupenÏ vyÂvoje pouzÏityÂch technologiõÂ a zpuÊsobuÊ jejich provozovaÂnõÂ,
ktereÂ jsou vyvinuty v meÏrÏõÂtku umozÏnÏujõÂcõÂm jejich
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zavedenõÂ v prÏõÂslusÏneÂm hospodaÂrÏskeÂm odveÏtvõÂ za
ekonomicky a technicky prÏijatelnyÂch podmõÂnek
a zaÂrovenÏ jsou nejuÂcÏinneÏjsÏõÂ v dosahovaÂnõÂ vysokeÂ
uÂrovneÏ ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ jako celku,
p) redukcÏnõÂm cõÂlem procento, o ktereÂ je nutno ve
stanoveneÂm termõÂnu snõÂzÏit emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek ze
vsÏech zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ umõÂsteÏnyÂch na
vymezeneÂm uÂzemõÂ, prÏõÂpadneÏ z vymezeneÂ skupiny
zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, ve srovnaÂnõÂ s rokem
stanovenyÂm jako referencÏnõÂ,
r) sveÏtelnyÂm znecÏisÏteÏnõÂm viditelneÂ zaÂrÏenõÂ umeÏlyÂch
zdrojuÊ sveÏtla, ktereÂ muÊzÏe obteÏzÏovat osoby nebo
zvõÂrÏata, zpuÊsobovat jim zdravotnõÂ uÂjmu nebo narusÏovat neÏktereÂ cÏinnosti a vychaÂzõÂ z umõÂsteÏnõÂ
teÏchto zdrojuÊ ve vneÏjsÏõÂm ovzdusÏõÂ nebo ze zdrojuÊ
sveÏtla, jejichzÏ zaÂrÏenõÂ je do vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ uÂcÏeloveÏ smeÏrovaÂno,
s) biopalivem kapalneÂ nebo plynneÂ pohonneÂ hmoty,
ktereÂ jsou uvedeny ve zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu3a), vyrobeneÂ z biomasy a urcÏeneÂ pro pohon
vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch,
t) biomasou pro uÂcÏely vyÂroby biopaliv pro mobilnõÂ
zdroje biologicky odbouratelnaÂ cÏaÂst vyÂrobkuÊ, odpaduÊ a zuÊstatkuÊ ze zemeÏdeÏlstvõÂ, lesnictvõÂ a prÏõÂbuznyÂch odveÏtvõÂ a biologicky odbouratelnaÂ cÏaÂst pruÊmysloveÂho a komunaÂlnõÂho odpadu,
u) jinaÂ paliva z obnovitelnyÂch zdrojuÊ paliva, kromeÏ
biopaliv, kteraÂ pochaÂzejõÂ z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
energie3b) a kteraÂ se pouzÏõÂvajõÂ v dopraveÏ,
v) stanovenyÂm objemem biopaliv minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliv nebo jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ podle druhu, na ktereÂ je poskytovaÂna
opraÂvneÏnyÂm vyÂrobcuÊm biopaliv financÏnõÂ podpora
biopaliv pro urcÏeneÂ obdobõÂ,
w) opraÂvneÏnyÂm vyÂrobcem biopaliva osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ biopaliva za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem3c) a ktereÂ byl podle vlaÂdou schvaÂlenyÂch zaÂsad zaÂvaznyÂm zpuÊsobem prÏideÏlen podõÂl na stanoveneÂm objemu pro urcÏeneÂ obdobõÂ,

) NaprÏõÂklad obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, obchodnõÂ zaÂkonõÂk, zaÂkon cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ
v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3a
) VyhlaÂsÏka cÏ. 227/2001 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na pohonneÂ hmoty pro provoz vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a zpuÊsob sledovaÂnõÂ a monitorovaÂnõÂ jejich jakosti.
3b
) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. zaÂrÏõÂ 2001 o podporÏe elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
energie na vnitrÏnõÂm trhu s elektrÏinou.
3c
) ZaÂkon cÏ. 61/1997 Sb., o lihu a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ
zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon
o lihu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
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x) urcÏenyÂm obdobõÂm obdobõÂ, po ktereÂ je poskytovaÂna financÏnõÂ podpora biopaliv3d).
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona v oblasti ochrany
ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ se rozumõÂ
a) zachaÂzenõÂm s regulovanyÂmi laÂtkami jejich vyÂroba,
dovoz, vyÂvoz, uvedenõÂ na trh, skladovaÂnõÂ, sbeÏr,
recyklovaÂnõÂ, regenerovaÂnõÂ a znesÏkodnÏovaÂnõÂ; zachaÂzenõÂm je teÂzÏ pouzÏitõÂ regulovaneÂ laÂtky ve vyÂrobnõÂm procesu a pouzÏitõÂ pro karanteÂnnõÂ a dezinfekcÏnõÂ uÂcÏely ochrany zbozÏõÂ prÏed prÏepravou,
b) zachaÂzenõÂm s vyÂrobky, ktereÂ obsahujõÂ regulovaneÂ
laÂtky, jejich vyÂroba, dovoz, vyÂvoz, uvedenõÂ na trh,
sbeÏr a skladovaÂnõÂ vyrÏazenyÂch vyÂrobkuÊ, jejich servis a jejich recyklace,
c) recyklacõÂ vyÂrobkuÊ zpracovaÂnõÂ vyrÏazenyÂch vyÂrobkuÊ za uÂcÏelem znovuzõÂskaÂnõÂ regulovanyÂch laÂtek
a materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ4a).
(3) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona v oblasti ochrany
klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ se rozumõÂ
a) klimatickyÂm systeÂmem ZemeÏ vesÏkeraÂ atmosfeÂra,
hydrosfeÂra, biosfeÂra, geosfeÂra a jejich vzaÂjemneÂ
puÊsobenõÂ,
b) zmeÏnou klimatu takovaÂ zmeÏna, kteraÂ je vaÂzaÂna
prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na lidskou cÏinnost meÏnõÂcõÂ
slozÏenõÂ globaÂlnõÂ atmosfeÂry a kteraÂ je vedle prÏirozeneÂ promeÏnnosti klimatu pozorovaÂna za srovnatelnyÂ cÏasovyÂ uÂsek,
c) laÂtkami ovlivnÏujõÂcõÂmi klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ
oxid uhlicÏityÂ, methan, oxid dusnyÂ, cÏaÂstecÏneÏ a zcela
fluorovaneÂ uhlovodõÂky a fluorid sõÂrovyÂ.
§3
Povinnosti praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob
(1) KazÏdyÂ je povinen omezovat a prÏedchaÂzet znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ a snizÏovat mnozÏstvõÂ jõÂm vypousÏteÏnyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek stanovenyÂch podle tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) VesÏkeraÂ paliva lze vyraÂbeÏt, skladovat, dovaÂzÏet,
prodaÂvat a pouzÏõÂvat jen v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy4),5) a s tõÂmto zaÂkonem a v souladu s po-
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zÏadavky na kvalitu ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. Jako palivo nelze pouzÏõÂt odpad
podle zaÂkona o odpadech.
(3) VyÂrobky s obsahem teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek vcÏetneÏ pohonnyÂch hmot lze vyraÂbeÏt, dovaÂzÏet, prodaÂvat, oznacÏovat, prÏepravovat, prÏecÏerpaÂvat, skladovat
a pouzÏõÂvat jen v souladu s pozÏadavky na jejich kvalitu
a na zpuÊsoby naklaÂdaÂnõÂ s nimi stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(4) SpalovaÂnõÂ laÂtek ve zdrojõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ, ktereÂ nejsou palivy urcÏenyÂmi vyÂrobci jejich
zarÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ laÂtkami uvedenyÂmi v souboru
technickoprovoznõÂch parametruÊ a technickoorganizacÏnõÂch opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ provozu zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ podle § 11 odst. 2, je zakaÂzaÂno. Tento zaÂkaz se
nevztahuje na zdolaÂvaÂnõÂ pozÏaÂruÊ a na praÂce prÏi odstranÏovaÂnõÂ naÂsledkuÊ nebezpecÏnyÂch epidemiõÂ a zÏivelnyÂch
i jinyÂch krizovyÂch situacõÂ provaÂdeÏnyÂch v souladu se
zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy6).
(5) V otevrÏenyÂch ohnisÏtõÂch, zahradnõÂch krbech
nebo v otevrÏenyÂch grilovacõÂch zarÏõÂzenõÂch lze spalovat
jen drÏevo, drÏeveÏneÂ uhlõÂ, sucheÂ rostlinneÂ materiaÂly
a plynnaÂ paliva urcÏenaÂ vyÂrobcem, prÏicÏemzÏ uvedenaÂ paliva nebo materiaÂly nesmeÏjõÂ byÂt kontaminovaÂny chemickyÂmi laÂtkami. Obec muÊzÏe obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou stanovit podmõÂnky pro spalovaÂnõÂ rostlinnyÂch
materiaÂluÊ podle § 50 odst. 3 põÂsm. a) nebo jejich spalovaÂnõÂ zakaÂzat, pokud zajistõÂ jinyÂ zpuÊsob pro jejich
odstraneÏnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7).
(6) PrÏi vyÂstavbeÏ novyÂch a zmeÏneÏ staÂvajõÂcõÂch zvlaÂsÏteÏ velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
nebo prÏi jejich modernizaci jsou osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ povinny volit nejlepsÏõÂ dostupneÂ techniky
v souladu s pozÏadavky tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(7) Je-li to technicky mozÏneÂ, musõÂ byÂt znecÏisÏt'ujõÂcõÂ
laÂtky ze zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho a strÏednõÂho zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ odvaÂdeÏny do ovzdusÏõÂ definovanyÂm zpuÊsobem, a to komõÂnem, vyÂduchem nebo vyÂpustõÂ ze zarÏõÂzenõÂ pro omezovaÂnõÂ emisõÂ, jejichzÏ vyÂsÏka
musõÂ byÂt vypocÏtena tak, aby bylo chraÂneÏno lidskeÂ

) CÏlaÂnek 16 odst. 5 smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/96/ES ze dne 27. rÏõÂjna 2003 o zdaneÏnõÂ energetickyÂch
vyÂrobkuÊ a elektrÏiny.
4a
) § 11 zaÂkona cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.

3d

4

) ZaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

5

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb.,
o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb.
6
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, zaÂkon cÏ. 240/2000
Sb., o krizoveÂm rÏõÂzenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (krizovyÂ zaÂkon), zaÂkon cÏ. 241/2000 Sb., o hospodaÂrÏskyÂch opatrÏenõÂch
pro krizoveÂ stavy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, zaÂkon cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
7
) ZaÂkon cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
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zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ. ZpuÊsob vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch plynuÊ musõÂ byÂt uveden v podmõÂnkaÂch zajisÏt'ujõÂcõÂch
ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ podle § 17 odst. 8
põÂsm. c).

neÏnyÂch vyÂrobcuÊ ve vyÂsÏi jejich podõÂlu na stanoveneÂm
objemu. PodmõÂnky a postup vyÂkupu a prodeje bioetanolu SpraÂvou staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(8) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby jsou povinny, je-li
to pro neÏ technicky mozÏneÂ a ekonomicky prÏijatelneÂ,
u novyÂch staveb nebo prÏi zmeÏnaÂch staÂvajõÂcõÂch staveb
vyuzÏõÂt centraÂlnõÂch zdrojuÊ tepla, poprÏõÂpadeÏ alternativnõÂch zdrojuÊ, pokud je jejich provozovaÂnõÂ v souladu
s tõÂmto zaÂkonem a prÏedpisy vydanyÂmi k jeho provedenõÂ. SoucÏasneÏ jsou povinny oveÏrÏit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinovaneÂ vyÂroby tepla
a energie.

(13) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ pozÏadavky
na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusÏõÂ a lhuÊty
k jejich dosazÏenõÂ, zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s vyÂrobky, ktereÂ
obsahujõÂ teÏkaveÂ organickeÂ laÂtky, a lhuÊty k dosazÏenõÂ
teÏchto pozÏadavkuÊ a zaÂsady a naÂlezÏitosti evidence a bilancovaÂnõÂ spotrÏeby teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek a zaÂsady k posuzovaÂnõÂ mozÏnosti vyuzÏõÂvaÂnõÂ centraÂlnõÂch
zdrojuÊ tepla z hlediska technickeÂ a ekonomickeÂ prÏijatelnosti.

(9) ProvozovateleÂ zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
jsou povinni na pozÏaÂdaÂnõÂ orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ
(§ 42), nebo stanovõÂ-li tak provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
poskytovat informace o teÏchto zdrojõÂch, jejich technickeÂm stavu a emisõÂch vypousÏteÏnyÂch z teÏchto zdrojuÊ. PrÏi
vyÂstavbeÏ linioveÂho zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ se vyzÏaduje vypracovaÂnõÂ rozptyloveÂ studie.

HLAVA I I

(10) Osoba uvaÂdeÏjõÂcõÂ motoroveÂ benziny a motorovou naftu do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je povinna zajistit, aby jõÂ uvaÂdeÏnyÂ sortiment pohonnyÂch hmot obsahoval nejpozdeÏji
od 1. ledna 2007 stanovenyÂ objem biopaliv podle
druhu stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
TõÂmto provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem se takeÂ urcÏõÂ obdobõÂ, na ktereÂ se stanovenyÂ objem vztahuje.
(11) Osoba podle odstavce 10 je povinna kazÏdorocÏneÏ k 31. lednu informovat GeneraÂlnõÂ rÏeditelstvõÂ cel
o celkoveÂm mnozÏstvõÂ paliv pro dopravnõÂ uÂcÏely jõÂ uvedenyÂch v uplynuleÂm kalendaÂrÏnõÂm roce do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
a o podõÂlu biopaliv na tomto mnozÏstvõÂ.
(12) Osoba podle odstavce 10 je povinna vykupovat v raÂmci stanoveneÂho objemu od opraÂvneÏnyÂch vyÂrobcuÊ biopaliva jimi vyraÂbeÏnaÂ biopaliva v mnozÏstvõÂ odpovõÂdajõÂcõÂm jejõÂmu podõÂlu na trhu s palivy pro dopravnõÂ uÂcÏely na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v prÏepocÏtu podle energetickeÂho obsahu, a to za minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ
ceny stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7a)
(daÂle jen ¹minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ cenyª), vyjma bioetanolu
pro dopravnõÂ uÂcÏely (daÂle jen ¹bioetanolª), prÏõÂmo, bioetanol od SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv7b). Bioetanol SpraÂva staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv vykupuje za minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ ceny stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu7a) ve stanoveneÂm objemu od opraÂv-

7a

OCHRANA OVZDUSÏIÂ
§4
Kategorie a zarÏazovaÂnõÂ zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) Zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ jsou
a) mobilnõÂ,
b) stacionaÂrnõÂ.
(2) MobilnõÂmi zdroji znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ (daÂle
jen ¹mobilnõÂ zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂª) jsou samohybnaÂ
a dalsÏõÂ pohyblivaÂ, prÏõÂpadneÏ prÏenosnaÂ zarÏõÂzenõÂ vybavenaÂ
spalovacõÂmi motory znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi ovzdusÏõÂ, pokud tyto
motory slouzÏõÂ k vlastnõÂmu pohonu nebo jsou zabudovaÂny jako nedõÂlnaÂ soucÏaÂst technologickeÂho vybavenõÂ.
Jde zejmeÂna o
a) dopravnõÂ prostrÏedky, kteryÂmi jsou silnicÏnõÂ vozidla, draÂzÏnõÂ vozidla a stroje, letadla a plavidla,
b) nesilnicÏnõÂ mobilnõÂ stroje, kteryÂmi jsou kompresory, prÏemõÂstitelneÂ stavebnõÂ stroje a zarÏõÂzenõÂ, buldozery, vysokozdvizÏneÂ vozõÂky, pojõÂzdneÂ zdvihacõÂ
plosÏiny, zemeÏdeÏlskeÂ a lesnickeÂ stroje, zarÏõÂzenõÂ na
uÂdrzÏbu silnic, sneÏzÏneÂ pluhy, sneÏzÏneÂ skuÂtry a jinaÂ
obdobnaÂ zarÏõÂzenõÂ,
c) prÏenosnaÂ naÂrÏadõÂ vybavenaÂ spalovacõÂm motorem,
naprÏõÂklad motoroveÂ sekacÏky a pily, sbõÂjecÏky a jineÂ
obdobneÂ vyÂrobky.
PodmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ prÏed znecÏisÏt'ovaÂnõÂm zpuÊsobenyÂm mobilnõÂmi zdroji znecÏisÏt'ovaÂnõÂ upravujõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy4) ,5) ,8).
(3) StacionaÂrnõÂ zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ (daÂle
jen ¹stacionaÂrnõÂ zdrojª) je zarÏõÂzenõÂ spalovacõÂho nebo

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

7b

) § 3 zaÂkona cÏ. 97/1993 Sb., o puÊsobnosti SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

8

) ZaÂkon cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 114/1995 Sb., o vnitrozemskeÂ plavbeÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 358/1999 Sb.
ZaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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jineÂho technologickeÂho procesu, ktereÂ znecÏisÏt'uje nebo
muÊzÏe znecÏisÏt'ovat ovzdusÏõÂ, daÂle sÏachta, lom a jinaÂ plocha s mozÏnostõÂ zaparÏenõÂ, horÏenõÂ nebo uÂletu znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, jakozÏ i plocha, na ktereÂ jsou provaÂdeÏny
praÂce nebo cÏinnosti, ktereÂ zpuÊsobujõÂ nebo mohou zpuÊsobovat znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, daÂle sklad a sklaÂdka paliv, surovin, produktuÊ, odpaduÊ a dalsÏõÂ obdobneÂ zarÏõÂzenõÂ
nebo cÏinnost.
(4) StacionaÂrnõÂ zdroje se deÏlõÂ
a) podle mõÂry sveÂho vlivu na kvalitu ovzdusÏõÂ na kategorie
1. zvlaÂsÏteÏ velkeÂ,
2. velkeÂ,
3. strÏednõÂ a
4. maleÂ,
b) podle technickeÂho a technologickeÂho usporÏaÂdaÂnõÂ
na
1. zarÏõÂzenõÂ spalovacõÂch technologickyÂch procesuÊ,
ve kteryÂch se oxidujõÂ paliva za uÂcÏelem vyuzÏitõÂ
uvolneÏneÂho tepla, (daÂle jen ¹spalovacõÂ zdrojeª),
2. spalovny odpaduÊ7) a zarÏõÂzenõÂ schvaÂlenaÂ podle
§ 17 odst. 2 põÂsm. c) pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu a
3. ostatnõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje (daÂle jen ¹ostatnõÂ
zdrojeª).
(5) SpalovacõÂ zdroje se zarÏazujõÂ podle tepelneÂho
prÏõÂkonu nebo vyÂkonu do teÏchto kategoriõÂ:
a) zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm prÏõÂkonu
50 MW a vysÏsÏõÂm bez prÏihleÂdnutõÂ ke jmenoviteÂmu
tepelneÂmu vyÂkonu,
b) velkeÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu vysÏsÏõÂm nezÏ
5 MW do 50 MW nespadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a),
c) strÏednõÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu od
0,2 MW do 5 MW vcÏetneÏ,
d) maleÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu nizÏsÏõÂm nezÏ
0,2 MW.
(6) JmenoviteÂ tepelneÂ prÏõÂkony nebo vyÂkony
zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch spalovacõÂch zdrojuÊ
teÂhozÏ provozovatele se pro uÂcÏely stanovenõÂ kategorie
zdroje nebo emisnõÂch limituÊ scÏõÂtajõÂ, jestlizÏe
a) jsou umõÂsteÏny ve stejneÂ mõÂstnosti, stavbeÏ nebo
v provoznõÂm celku,
b) spaliny jsou vypousÏteÏny spolecÏnyÂm komõÂnem bez
ohledu na pocÏet komõÂnovyÂch pruÊduchuÊ nebo by
s ohledem na usporÏaÂdaÂnõÂ a druh pouzÏõÂvaneÂho paliva mohly byÂt vypousÏteÏny spolecÏnyÂm komõÂnem.
(7) JmenoviteÂ tepelneÂ vyÂkony malyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ teÂhozÏ provozovatele se pro uÂcÏely stanovenõÂ kategorie zdroje scÏõÂtajõÂ za prÏedpokladu, zÏe spaliny jsou
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vypousÏteÏny spolecÏnyÂm komõÂnem, nebo je toto rÏesÏenõÂ
technicky proveditelneÂ.
(8) Spalovny odpaduÊ7) patrÏõÂ do kategorie zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch nebo velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a podle
druhu spalovaneÂho odpadu se rozlisÏujõÂ na
a) spalovny nebezpecÏneÂho odpadu,
b) spalovny komunaÂlnõÂho odpadu a
c) spalovny jineÂho nezÏ nebezpecÏneÂho a komunaÂlnõÂho
odpadu.
Do kategorie zvlaÂsÏteÏ velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ se
zarÏazujõÂ spalovny
1. podle põÂsmena a), pokud jejich jmenovitaÂ provoznõÂ kapacita mnozÏstvõÂ odstranÏovaneÂho odpadu je
veÏtsÏõÂ nezÏ 10 tun za den,
2. podle põÂsmena b), pokud jejich jmenovitaÂ provoznõÂ kapacita mnozÏstvõÂ odstranÏovaneÂho odpadu je
veÏtsÏõÂ nezÏ 3 tuny za hodinu, nebo
3. podle põÂsmena c), pokud jejich jmenovitaÂ provoznõÂ kapacita mnozÏstvõÂ odstranÏovaneÂho odpadu je
veÏtsÏõÂ nezÏ 50 tun za den.
(9) K ostatnõÂm zdrojuÊm naÂlezÏõÂ takeÂ spalovacõÂ zarÏõÂzenõÂ procesnõÂch ohrÏevuÊ, u kteryÂch jsou znecÏisÏt'ujõÂcõÂ
laÂtky vznikleÂ spalovaÂnõÂm paliv odvaÂdeÏny spolecÏneÏ se
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami emitovanyÂmi technologickyÂm
procesem.
(10) Provozovatel je povinen zarÏadit stacionaÂrnõÂ
zdroj do prÏõÂslusÏneÂ kategorie v souladu s tõÂmto zaÂkonem a prÏedpisy vydanyÂmi k jeho provedenõÂ. V pochybnostech, zda jde o stacionaÂrnõÂ zdroj a o jeho zarÏazenõÂ
do prÏõÂslusÏneÂ kategorie stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, rozhoduje
CÏeskaÂ inspekce zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen ¹inspekceª), a to na naÂvrh provozovatele nebo z vlastnõÂho
podneÏtu nebo z podneÏtu jineÂho orgaÂnu ochrany
ovzdusÏõÂ.
(11) U technologiõÂ a jejich zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ dosud
nebyly pouzÏity v provozu (noveÏ zavaÂdeÏneÂ technologie), rozhodne o kategorii stacionaÂrnõÂho zdroje a emisnõÂch limitech Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen
¹ministerstvoª).
(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob zarÏazovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ do jednotlivyÂch kategoriõÂ.
§5
PrÏõÂpustnaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ,
emisnõÂ limity
(1) PrÏõÂpustnou uÂrovenÏ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
urcÏujõÂ hodnoty emisnõÂch limituÊ pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ skupiny nebo pachoveÂ laÂtky, prÏõÂpustnaÂ tmavost kourÏe, prÏõÂpustnaÂ mõÂra
obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, emisnõÂ stropy a redukcÏnõÂ cõÂle
pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny laÂtek.
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(2) EmisnõÂ limity pro stacionaÂrnõÂ zdroje se cÏlenõÂ
na
a) obecneÂ emisnõÂ limity, ktereÂ jsou stanoveny pro
jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ
skupiny,
b) specifickeÂ emisnõÂ limity, ktereÂ jsou stanoveny
u jmenoviteÏ uvedenyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ; specifickeÂ emisnõÂ limity se stanovujõÂ bez prÏihleÂdnutõÂ
k obecnyÂm emisnõÂm limituÊm pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
nebo jejich stanoveneÂ skupiny vyÂznamneÂ co do
mnozÏstvõÂ a sÏkodlivosti emisõÂ.
(3) EmisnõÂ limity pro vyÂrobky vybaveneÂ spalovacõÂm motorem [§ 4 odst. 2 põÂsm. c)] stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis4).
(4) Pokud je ve zvlaÂsÏteÏ velkeÂm, velkeÂm nebo
strÏednõÂm spalovacõÂm zdroji soucÏasneÏ spalovaÂno võÂce
druhuÊ paliv, stanovõÂ emisnõÂ limity na zaÂkladeÏ podkladuÊ
prÏedlozÏenyÂch provozovatelem inspekce postupem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(5) EmisnõÂ stropy a redukcÏnõÂ cõÂle pro vybraneÂ
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny laÂtek a lhuÊty
k jejich dosazÏenõÂ, prÏõÂpadneÏ emisnõÂ stropy a redukcÏnõÂ
cõÂle pro vymezenaÂ uÂzemõÂ, pro skupiny nebo jednotliveÂ
stacionaÂrnõÂ zdroje jsou stanoveny v naÂrodnõÂch programech snizÏovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek za uÂcÏelem
dodrzÏenõÂ prÏõÂpustneÂ uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ podle
§ 6 odst. 1.
(6) U stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, muÊzÏe krajskyÂ uÂrÏad ulozÏit provozovateli mõÂsto povinnosti dodrzÏovat neÏktereÂ emisnõÂ limity povinnost plnit plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek, poprÏõÂpadeÏ pachovyÂch laÂtek, prÏõÂpadneÏ opatrÏenõÂ
k omezovaÂnõÂ pouzÏitõÂ surovin a vyÂrobkuÊ, z nichzÏ vznikajõÂ emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, poprÏõÂpadeÏ pachovyÂch
laÂtek, (daÂle jen ¹plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂª).
(7) Provozovatel stacionaÂrnõÂho zdroje uvedeneÂho
v odstavci 6 vypracuje naÂvrh plaÂnu na snõÂzÏenõÂ emisõÂ
v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a prÏedlozÏõÂ ho krajskeÂmu uÂrÏadu se zÏaÂdostõÂ o schvaÂlenõÂ
k jeho provaÂdeÏnõÂ.
(8) U stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, uklaÂdaÂ krajskyÂ uÂrÏad provozovateli
mõÂsto povinnosti dodrzÏovat emisnõÂ limity povinnost
plnit plaÂn zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe
u stacionaÂrnõÂho zdroje.
(9) PlaÂny snõÂzÏenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek a plaÂny
zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje vypracovaÂvaÂ provozovatel zdroje uvedeneÂho v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu ve lhuÊteÏ a na
dobu stanovenou orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ, s vyÂjimkou plaÂnuÊ u zdrojuÊ podle § 54 odst. 7, ktereÂ se vypracovaÂvajõÂ na dobu 5 let.
(10) Provozovatel stacionaÂrnõÂho zdroje uvedeneÂho v odstavci 8 vypracuje v rozsahu stanoveneÂm
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provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem naÂvrh plaÂnu zavedenõÂ
zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje
a prÏedlozÏõÂ ho krajskeÂmu uÂrÏadu se zÏaÂdostõÂ o schvaÂlenõÂ
k jeho provaÂdeÏnõÂ. PlneÏnõÂ tohoto plaÂnu se povazÏuje za
splneÏnõÂ povinnosti dodrzÏovat emisnõÂ limity podle tohoto zaÂkona.
(11) KrajskyÂ uÂrÏad zamõÂtne prÏedlozÏenyÂ plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂ a plaÂn spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje, pokud je vypracovaÂn v rozporu s tõÂmto
zaÂkonem a jeho provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy. ZamõÂtaveÂ stanovisko musõÂ obsahovat duÊvody zamõÂtnutõÂ
a lhuÊtu prÏedlozÏenõÂ noveÂho naÂvrhu plaÂnu.
(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ seznam
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, jejich stanovenyÂch skupin, emisnõÂ
limity obecneÂ a specifickeÂ, postup vyÂpocÏtu emisnõÂch
limituÊ v prÏõÂpadech soucÏasneÂho spalovaÂnõÂ ruÊznyÂch
druhuÊ paliv nebo spoluspalovaÂnõÂ odpaduÊ s palivy, podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, kriteÂria
urcÏujõÂcõÂ plneÏnõÂ teÏchto podmõÂnek a dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch
limituÊ vcÏetneÏ metod odbeÏru vzorkuÊ a meÏrÏenõÂ, prÏõÂpustnou tmavost kourÏe, pachoveÂ laÂtky a pachovaÂ cÏõÂsla, naÂlezÏitosti a zpuÊsob zpracovaÂnõÂ plaÂnu na snõÂzÏenõÂ emisõÂ
a plaÂnu zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje a skupiny zdrojuÊ, pro ktereÂ se tyto
plaÂny zpracovaÂvajõÂ.
§6
PrÏõÂpustnaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) PrÏõÂpustnou uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ urcÏujõÂ
hodnoty imisnõÂch limituÊ, meze tolerance a cÏetnost prÏekrocÏenõÂ pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky. V prÏõÂpadeÏ troposfeÂrickeÂho ozonu je prÏõÂpustnaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ
ovzdusÏõÂ urcÏena cõÂlovyÂmi imisnõÂmi limity a dlouhodobyÂmi imisnõÂmi cõÂli. ImisnõÂ limit nesmõÂ byÂt prÏekrocÏen
võÂce nezÏ o mez tolerance a nad stanovenou cÏetnost
prÏekrocÏenõÂ. ImisnõÂ limity jsou zaÂvazneÂ pro orgaÂny
ochrany ovzdusÏõÂ prÏi jejich cÏinnosti.
(2) Ministerstvo vypracovaÂvaÂ ve spolupraÂci s prÏõÂslusÏnyÂmi uÂstrÏednõÂmi spraÂvnõÂmi uÂrÏady naÂvrhy naÂrodnõÂch programuÊ snizÏovaÂnõÂ emisõÂ teÏch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
nebo jejich stanovenyÂch skupin, pro ktereÂ byly stanoveny emisnõÂ stropy nebo redukcÏnõÂ cõÂle a lhuÊty k jejich
dosazÏenõÂ s cõÂlem zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ dosazÏenõÂm
imisõÂch limituÊ jednotlivyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo
jejich stanovenyÂch skupin. NaÂrodnõÂ programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ se vypracovaÂvajõÂ i pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky,
ktereÂ nemajõÂ stanoveny emisnõÂ stropy nebo redukcÏnõÂ
cõÂle, ale dochaÂzõÂ u nich k prÏekracÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ.
(3) NaÂvrhy naÂrodnõÂch programuÊ vypracovaneÂ podle odstavce 2 a prÏedlozÏeneÂ ministerstvem schvaluje
vlaÂda usnesenõÂm, s vyÂjimkou naÂrodnõÂho programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ ze staÂvajõÂcõÂch zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, kteryÂ vydaÂvaÂ vlaÂda svyÂm narÏõÂzenõÂm. NaÂrodnõÂ
programy se aktualizujõÂ vzÏdy po 5 letech.
(4) Programy podle odstavcuÊ 2 a 5 mohou byÂt
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realizovaÂny na zaÂkladeÏ dohod mezi orgaÂny ochrany
ovzdusÏõÂ a provozovateli stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ nebo
osobami jimi zrÏõÂzenyÂmi o rÏesÏenõÂ probleÂmuÊ souvisejõÂcõÂch s mõÂstnõÂmi neprÏõÂznivyÂmi klimatickyÂmi a rozptylovyÂmi podmõÂnkami, prÏõÂpadneÏ i s jinyÂmi vlivy na imisnõÂ
situaci. Na zaÂkladeÏ dohody muÊzÏe prÏistoupit provozovatel na plneÏnõÂ zprÏõÂsneÏnyÂch emisnõÂch limituÊ, prÏicÏemzÏ
ustanovenõÂ § 17 odst. 2 põÂsm. f) nenõÂ tõÂmto dotcÏeno.
(5) KrajskyÂ uÂrÏad je povinen zpracovat pro sveÂ
uÂzemõÂ krajskyÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek nebo jejich stanovenyÂch skupin a obecnõÂ uÂrÏad
muÊzÏe zpracovat pro sveÂ uÂzemõÂ mõÂstnõÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo jejich stanovenyÂch
skupin, s cõÂlem zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ zejmeÂna dosazÏenõÂm imisnõÂch limituÊ jednotlivyÂch znecÏist'ujõÂcõÂch laÂtek nebo jejich stanovenyÂch skupin. KrajskeÂ programy
snizÏovaÂnõÂ emisõÂ musõÂ byÂt v souladu s naÂrodnõÂmi programy a mõÂstnõÂ programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ musõÂ byÂt
v souladu s naÂrodnõÂmi programy i s krajskyÂmi programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ. Obsah naÂrodnõÂho, krajskeÂho
a mõÂstnõÂho programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu.
(6) Kraje a obce v prÏeneseneÂ puÊsobnosti vydaÂvajõÂ
narÏõÂzenõÂm krajskeÂ a mõÂstnõÂ programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ.
Informace o krajskyÂch a mõÂstnõÂch programech snizÏovaÂnõÂ emisõÂ musõÂ byÂt uvedeny na uÂrÏednõÂch deskaÂch prÏõÂslusÏneÂho kraje a prÏõÂslusÏneÂ obce spolu s oznaÂmenõÂm,
kde lze do nich nahleÂdnout, a tyto programy se zverÏejnÏujõÂ v elektronickeÂ podobeÏ ve verÏejneÏ prÏõÂstupneÂm
informacÏnõÂm systeÂmu. PlneÏnõÂ teÏchto programuÊ orgaÂny
krajuÊ a orgaÂny obcõÂ pruÊbeÏzÏneÏ kontrolujõÂ a vyhodnocujõÂ.
(7) Z programuÊ snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle odstavce 6
se vychaÂzõÂ prÏi vyÂkonu verÏejneÂ spraÂvy na krajskeÂ
a mõÂstnõÂ uÂrovni, zejmeÂna prÏi uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ,
uÂzemnõÂm rozhodovaÂnõÂ a povolovaÂnõÂ staveb nebo jejich
zmeÏn, a prÏi posuzovaÂnõÂ zaÂmeÏruÊ, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ
ovlivnit cÏistotu ovzdusÏõÂ, nebo rozvojovyÂch koncepcõÂ
a programuÊ rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ a odveÏtvõÂ9).
(8) Ministerstvo zajisÏt'uje sledovaÂnõÂ kvality
ovzdusÏõÂ na celeÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. SledovaÂnõÂm
kvality ovzdusÏõÂ muÊzÏe ministerstvo poveÏrÏit jõÂm zrÏõÂzenou praÂvnickou osobu.
(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob sledovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ, vcÏetneÏ metod odbeÏru vzorkuÊ,
meÏrÏenõÂ, vyhodnocovaÂnõÂ a dalsÏõÂch technickyÂch pozÏadavkuÊ; daÂle stanovõÂ imisnõÂ limity a jejich meze tolerance pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ skupiny, prÏõÂpustnou cÏetnost prÏekracÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ, cõÂloveÂ imisnõÂ limity, dlouhodobeÂ imisnõÂ cõÂle
a lhuÊty k jejich dosazÏenõÂ, zaÂvazneÂ emisnõÂ stropy, re-
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dukcÏnõÂ cõÂle, znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny
laÂtek, pro ktereÂ budou prÏipravovaÂny rocÏnõÂ emisnõÂ inventury a rocÏnõÂ emisnõÂ projekce vztahujõÂcõÂ se k cõÂloveÂmu roku 2010 a pozÏadavky na zpuÊsob prÏõÂpravy
a provaÂdeÏnõÂ emisnõÂch inventur, emisnõÂch projekcõÂ a programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ.
§7
ZvlaÂsÏtnõÂ ochrana ovzdusÏõÂ
(1) OblastõÂ se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ se rozumõÂ uÂzemõÂ v raÂmci zoÂny nebo aglomerace, kde je
prÏekrocÏena hodnota imisnõÂho limitu u jedneÂ nebo võÂce
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek.
(2) ZoÂnou je uÂzemõÂ vymezeneÂ ministerstvem pro
uÂcÏely sledovaÂnõÂ a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ; aglomeracõÂ je
sõÂdelnõÂ seskupenõÂ, na neÏmzÏ zÏije nejmeÂneÏ 350 000 obyvatel, vymezeneÂ ministerstvem pro uÂcÏely sledovaÂnõÂ a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
(3) V zoÂnaÂch cÏi aglomeracõÂch, na jejichzÏ uÂzemõÂ se
nenachaÂzejõÂ oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ, zajistõÂ orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ udrzÏenõÂ koncentracõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek pod hodnotami imisnõÂch limituÊ.
(4) VymezenõÂ oblastõÂ podle odstavce 1 a jejich prÏõÂpadneÂ zmeÏny provaÂdõÂ ministerstvo jedenkraÂt za rok
a zverÏejnÏuje je ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. Ministerstvo zde daÂle zverÏejnõÂ seznam zoÂn a aglomeracõÂ.
(5) V zoÂnaÂch a aglomeracõÂch, na jejichzÏ uÂzemõÂ se
nachaÂzejõÂ oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ, zajisÏt'uje ministerstvo sledovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ zpuÊsobem
podle § 6 odst. 8.
(6) V zoÂnaÂch a aglomeracõÂch vypracujõÂ krajskeÂ
uÂrÏady a obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s pocÏtem obyvatel nad
350 000 programy ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, u kteryÂch na jejich uÂzemõÂ dosÏlo v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce k prÏekrocÏenõÂ imisnõÂho limitu
a meze tolerance, nebo imisnõÂho limitu, pokud nenõÂ
mez tolerance stanovena. UÂcÏelem programu je plneÏnõÂ
limitnõÂch hodnot ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. Rozsah programu je uveden v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu. ObecnõÂ uÂrÏad muÊzÏe zpracovat mõÂstnõÂ program ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ. Tento
program odpovõÂdaÂ rozsahem prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu.
(7) KrajskeÂ uÂrÏady a obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s pocÏtem
obyvatel nad 350 000 aktualizujõÂ programy v trÏõÂletyÂch
intervalech nebo do 18 meÏsõÂcuÊ od konce kalendaÂrÏnõÂho
roku, v neÏmzÏ dojde na uÂzemõÂ zoÂny cÏi aglomerace k prÏekrocÏenõÂ imisnõÂho limitu a meze tolerance, nebo imisnõÂho limitu, pokud nenõÂ mez tolerance stanovena,

) ZaÂkon cÏ. 244/1992 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ rozvojovyÂch koncepcõÂ a programuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 100/2001 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 93/2004 Sb.
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u znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, kteraÂ nenõÂ v programu prÏõÂslusÏneÂ
zoÂny cÏi aglomerace zahrnuta. SoucÏasneÏ s aktualizacõÂ
informujõÂ ministerstvo o stavu provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ,
kteraÂ byla programem ke zlepsÏenõÂ kvality navrzÏena,
a zasõÂlajõÂ ministerstvu kopii aktualizovaneÂ verze programu. Informace o programech ke zlepsÏenõÂ kvality
ovzdusÏõÂ musõÂ byÂt uvedeny na uÂrÏednõÂch deskaÂch prÏõÂslusÏneÂho uÂrÏadu spolu s oznaÂmenõÂm, kde do nich lze
nahleÂdnout, a programy musõÂ byÂt zverÏejneÏny v elektronickeÂ podobeÏ ve verÏejneÏ prÏõÂstupneÂm informacÏnõÂm systeÂmu.
(8) SoucÏaÂstõÂ programu ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ
je programovyÂ dodatek. Struktura programoveÂho dodatku odpovõÂdaÂ zvlaÂsÏtnõÂmu prÏedpisu9a). KrajskyÂ
a obecnõÂ uÂrÏad zahrne do programoveÂho dodatku pouze
vlastnõÂ prioritnõÂ opatrÏenõÂ a projekty nebo opatrÏenõÂ
a projekty vzesÏleÂ z mõÂstnõÂch programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ, ktereÂ jsou v raÂmci mõÂstnõÂho programu
urcÏeny jako rozhodujõÂcõÂ pro kvalitu ovzdusÏõÂ.
(9) Z programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ podle
odstavce 6 se vychaÂzõÂ prÏi vyÂkonu verÏejneÂ spraÂvy na
krajskeÂ a mõÂstnõÂ uÂrovni, zejmeÂna prÏi uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ, uÂzemnõÂm rozhodovaÂnõÂ a povolovaÂnõÂ staveb nebo
jejich zmeÏn a prÏi posuzovaÂnõÂ vlivuÊ staveb nebo technologiõÂ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu9).
(10) Programy ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ vypracovaneÂ na uÂrovni zoÂn a aglomeracõÂ musõÂ byÂt v souladu
s naÂrodnõÂm programem a mõÂstnõÂ programy ke zlepsÏenõÂ
kvality ovzdusÏõÂ musõÂ byÂt v souladu s programem vypracovanyÂm na uÂrovni prÏõÂslusÏneÂ zoÂny cÏi aglomerace.
(11) Pro oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ
vypracujõÂ krajskeÂ uÂrÏady a obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s pocÏtem
obyvatel nad 350 000 akcÏnõÂ plaÂny obsahujõÂcõÂ prÏehled
kraÂtkodobyÂch opatrÏenõÂ. K realizaci opatrÏenõÂ uvedenyÂch v akcÏnõÂch plaÂnech bude dochaÂzet prÏi splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.
§8
SmogovaÂ situace
(1) SmogovaÂ situace je stav mimorÏaÂdneÏ znecÏisÏteÏneÂho ovzdusÏõÂ, kdy uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtkou prÏekrocÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ imisnõÂ limit stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) ZvlaÂsÏtnõÂm imisnõÂm limitem podle odstavce 1
se rozumõÂ takovaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ, prÏi jejõÂmzÏ
prÏekrocÏenõÂ hrozõÂ jizÏ prÏi kraÂtkeÂ expozici riziko posÏkozenõÂ lidskeÂho zdravõÂ nebo posÏkozenõÂ ekosysteÂmu.
(3) MozÏnost vzniku, vznik a ukoncÏenõÂ smogoveÂ
situace vyhlasÏuje v raÂmci uÂstrÏednõÂho regulacÏnõÂho rÏaÂdu
ministerstvo nebo jõÂm zrÏõÂzenaÂ praÂvnickaÂ osoba neprodleneÏ. SoucÏasneÏ se vznikem smogoveÂ situace vyhlaÂsõÂ
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regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ k omezovaÂnõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ, ktereÂ se na znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ rozhodujõÂcõÂm
zpuÊsobem podõÂlejõÂ.
(4) Pro oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 1 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis smogovyÂ varovnyÂ a regulacÏnõÂ systeÂm a zpuÊsob jeho provozovaÂnõÂ vcÏetneÏ seznamu stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podleÂhajõÂcõÂch regulaci podle odstavce 3. Provoz smogoveÂho,
varovneÂho a regulacÏnõÂho systeÂmu upravuje uÂstrÏednõÂ
regulacÏnõÂ rÏaÂd, krajskyÂ a mõÂstnõÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd.
(5) Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ svyÂm narÏõÂzenõÂm vydat regulacÏnõÂ rÏaÂd pro jejich uÂzemõÂ. V tomto regulacÏnõÂm rÏaÂdu
upravõÂ vyhlasÏovaÂnõÂ a odvolaÂvaÂnõÂ signaÂlu upozorneÏnõÂ
a signaÂlu regulace na sveÂm uÂzemõÂ v prÏõÂpadeÏ mozÏnosti
vzniku nebo vyÂskytu smogoveÂ situace a omezenõÂ nebo
zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂch a mobilnõÂch zdrojuÊ
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ve sveÂ uÂzemnõÂ puÊsobnosti, s vyÂjimkou stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ regulovanyÂch podle odstavce 3. PrÏi
vypracovaÂnõÂ krajskeÂho a mõÂstnõÂho regulacÏnõÂho rÏaÂdu
krajskyÂ uÂrÏad a obecnõÂ uÂrÏad prÏihleÂdne k negativnõÂm duÊsledkuÊm omezenõÂ nebo zastavenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch provozuÊ s chovem hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat.
(6) KrajskyÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd nesmõÂ byÂt v rozporu
s uÂstrÏednõÂm regulacÏnõÂm rÏaÂdem. MõÂstnõÂ regulacÏnõÂ
rÏaÂd nesmõÂ byÂt v rozporu s krajskyÂm regulacÏnõÂm rÏaÂdem
a s uÂstrÏednõÂm regulacÏnõÂm rÏaÂdem.
(7) Pro prÏõÂpad vzniku smogoveÂ situace muÊzÏe
orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ
a) narÏõÂdit provozovateluÊm stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
omezenõÂ nebo zastavenõÂ provozu zdroje,
b) narÏõÂdit provozovateluÊm mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ omezenõÂ provozu teÏchto zdrojuÊ nebo zaÂkaz
tyto zdroje pouzÏõÂvat.
(8) RegulacÏnõÂ opatrÏenõÂ lze vyhlaÂsit na nezbytneÏ
nutnou dobu jen s uvedenõÂm duÊvodu a uÂzemõÂ, na ktereÂ
se regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ vztahuje. V regulacÏnõÂm opatrÏenõÂ
orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ uvede, na ktereÂ osoby se regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ vztahuje a jakaÂ omezenõÂ jsou povinny
strpeÏt.
(9) Osoba, ktereÂ se regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ dotyÂkaÂ, je
povinna toto opatrÏenõÂ dodrzÏovat po celou dobu pocÏõÂnaje okamzÏikem, kdy regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ nabyla uÂcÏinnosti azÏ do jejich zrusÏenõÂ.
(10) Informaci pro verÏejnost o vyhlaÂsÏenõÂ signaÂlu
upozorneÏnõÂ, signaÂlu regulace, signaÂlu varovaÂnõÂ a jejich
odvolaÂnõÂ zajisÏt'uje ministerstvo nebo jõÂm zrÏõÂzenaÂ praÂvnickaÂ osoba nebo krajskyÂ uÂrÏad v televiznõÂm a rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ; obecnõÂ uÂrÏad vyhlasÏuje signaÂl upozorneÏnõÂ
a signaÂl regulace, jejich zmeÏny a odvolaÂnõÂ v mõÂstnõÂch
informacÏnõÂch prostrÏedcõÂch.

) CÏl. 18 odst. 3 NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1260/1999 ze dne 21. cÏervna 1999 o obecnyÂch ustanovenõÂch o strukturaÂlnõÂch fondech.
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(11) Osoba, kteraÂ provozuje televizi nebo rozhlas, je povinna bez naÂhrady naÂkladuÊ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti ministerstva nebo jõÂm zrÏõÂzeneÂ praÂvnickeÂ osoby
nebo krajskeÂmu uÂrÏadu neprodleneÏ a bez uÂprav obsahu
a smyslu uverÏejnit informace o vyhlaÂsÏenõÂ a odvolaÂnõÂ
signaÂlu upozorneÏnõÂ, signaÂlu regulace a signaÂlu varovaÂnõÂ.

(6) UÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ a dodrzÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ zjisÏt'ujõÂ orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ meÏrÏenõÂm
nebo kombinacõÂ meÏrÏenõÂ a modeloveÂho vyÂpocÏtu nebo
modelovyÂm vyÂpocÏtem nebo jinou metodou odborneÂho
odhadu. RozptyloveÂ studie zpracovaÂvaÂ osoba, kteraÂ je
drzÏitelem platneÂ autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. d)
nebo je opraÂvneÏna podle § 15 odst. 16 a 19.

(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ hodnoty
zvlaÂsÏtnõÂch imisnõÂch limituÊ pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, nebo
jejich stanoveneÂ skupiny, zpuÊsob jejich kontroly vcÏetneÏ
metod odbeÏru vzorkuÊ, meÏrÏenõÂ a dalsÏõÂch technickyÂch
pozÏadavkuÊ, uÂstrÏednõÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd a zpuÊsob jeho provozovaÂnõÂ vcÏetneÏ seznamu stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podleÂhajõÂcõÂch regulaci podle odstavce 3, podmõÂnky vedoucõÂ
k vyhlaÂsÏenõÂ akcÏnõÂch plaÂnuÊ, strukturu a obsah akcÏnõÂch
plaÂnuÊ, zaÂsady vypracovaÂnõÂ a realizace akcÏnõÂch plaÂnuÊ
a zaÂsady pro vypracovaÂnõÂ a provozovaÂnõÂ krajskyÂch
a mõÂstnõÂch regulacÏnõÂch rÏaÂduÊ.

(7) MeÏrÏenõÂ, jehozÏ uÂcÏelem je prokaÂzat dodrzÏovaÂnõÂ
emisnõÂch limituÊ nebo oveÏrÏenõÂ spraÂvnosti meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek provaÂdeÏnyÂch provozovatelem u zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
a meÏrÏenõÂ imisõÂ provaÂdõÂ osoba, kteraÂ je drzÏitelem platneÂ
autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. a), nebo osoba
opraÂvneÏnaÂ podle § 15 odst. 16 a 18.

§9
ZjisÏt'ovaÂnõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek

(9) Provozovatel je povinen na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ
meÏrÏenõÂ prokaÂzat jõÂm vykazovaneÂ emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek a dodrzÏovaÂnõÂ stanovenyÂch emisnõÂch limituÊ a emisnõÂch stropuÊ u stacionaÂrnõÂho zdroje.

(1) Emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek ze zvlaÂsÏteÏ velkyÂch,
velkyÂch nebo strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ zjisÏt'ujõÂ
provozovateleÂ prÏedevsÏõÂm meÏrÏenõÂm a v prÏõÂpadech stanovenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu vyÂpocÏtem.
V pochybnostech rozhodne na naÂvrh provozovatele
krajskyÂ uÂrÏad.
(2) MeÏrÏenõÂ emisõÂ se provaÂdõÂ v mõÂsteÏ, za kteryÂm jizÏ
nedochaÂzõÂ ke zmeÏnaÂm slozÏenõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch plynuÊ do vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ. MaÂ-li stacionaÂrnõÂ
zdroj neÏkolik vyÂduchuÊ, komõÂnuÊ nebo vyÂpustõÂ, meÏrÏõÂ se
emise na kazÏdeÂm z nich. MeÏrÏenõÂ a vyhodnocenõÂ nameÏrÏenyÂch hodnot se provaÂdõÂ jednoraÂzoveÏ v termõÂnech stanovenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu nebo neprÏetrzÏiteÏ v pruÊbeÏhu roku (kontinuaÂlnõÂm meÏrÏenõÂm).
(3) KontinuaÂlnõÂm meÏrÏenõÂm emisõÂ se pruÊbeÏzÏneÏ
meÏrÏõÂ hmotnostnõÂ koncentrace emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
vypousÏteÏnyÂch ze stacionaÂrnõÂho zdroje v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku. VyÂsledky kontinuaÂlnõÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ
musõÂ byÂt v rozsahu a zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pruÊbeÏzÏneÏ zaznamenaÂvaÂny, vyhodnocovaÂny a uchovaÂvaÂny.
(4) Pokud pro danou znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtku nebo skupinu laÂtek nenõÂ stanoven u stacionaÂrnõÂho zdroje specifickyÂ emisnõÂ limit, je provozovatel povinen plnit obecnyÂ emisnõÂ limit. KrajskyÂ uÂrÏad na zÏaÂdost provozovatele,
z vlastnõÂho podneÏtu nebo na naÂvrh inspekce vymezõÂ
rozhodnutõÂm znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ
skupiny k plneÏnõÂ obecnyÂch emisnõÂch limituÊ.
(5) UÂcÏinnost spalovaÂnõÂ a mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch
laÂtek u malyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ uvedenyÂch v § 12
odst. 1 põÂsm. f) zjisÏt'uje osoba, kteraÂ je drzÏitelem platneÂ
autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. b), nebo osoba
opraÂvneÏnaÂ podle § 15 odst. 14 meÏrÏenõÂm podle postupu
stanoveneÂho provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(8) V prÏõÂpadech stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem provaÂdõÂ meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek u stacionaÂrnõÂho zdroje provozovatel, a to zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ rozsah
a zpuÊsob meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek u stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ vcÏetneÏ jejich vyhodnocenõÂ, provaÂdeÏnõÂ kontinuaÂlnõÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ vcÏetneÏ zaznamenaÂvaÂnõÂ, vyhodnocovaÂnõÂ a uchovaÂvaÂnõÂ jeho vyÂsledkuÊ; daÂle stanovõÂ skupiny stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, kde se zjisÏt'ujõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ
laÂtky vyÂpocÏtem, a postup vyÂpocÏtu vcÏetneÏ emisnõÂch faktoruÊ, meÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti spalovaÂnõÂ u malyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ vcÏetneÏ mnozÏstvõÂ a rozsahu vypousÏteÏnyÂch laÂtek,
podrobneÂ postupy zjisÏt'ovaÂnõÂ uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ
ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ metod a dalsÏõÂch pozÏadavkuÊ, jakozÏ i podmõÂnky provozovaÂnõÂ systeÂmu meÏrÏicõÂch stanic.
§ 10
ZjisÏt'ovaÂnõÂ pachovyÂch laÂtek
(1) VnaÂsÏenõÂ pachovyÂch laÂtek ze stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ do ovzdusÏõÂ nad prÏõÂpustnou mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem nenõÂ dovoleno.
(2) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ prÏõÂpustnou
mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem a zpuÊsob jejõÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ,
daÂle stanovõÂ emisnõÂ limity pachovyÂch laÂtek a zpuÊsob
stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch laÂtek.
§ 11
Povinnosti provozovateluÊ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch,
velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
(1) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ jsou povinni
a) uvaÂdeÏt do provozu a provozovat stacionaÂrnõÂ
zdroje v souladu s podmõÂnkami ochrany ovzdusÏõÂ,
ktereÂ jsou uvedeny ve stanoviscõÂch a povolenõÂch
vydanyÂch podle § 17 a v souladu s technickyÂmi
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podmõÂnkami provozu zarÏõÂzenõÂ zdroje stanovenyÂmi jeho vyÂrobcem a s provoznõÂm rÏaÂdem, pokud
je stanovena povinnost k jeho zpracovaÂnõÂ podle
odstavce 2; v prÏõÂpadeÏ jejich nevydaÂnõÂ postupujõÂ
provozovateleÂ podle rozhodnutõÂ vydanyÂch podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
dodrzÏovat emisnõÂ limity vcÏetneÏ stanovenyÂch lhuÊt
k jejich plneÏnõÂ, limitnõÂ obsah laÂtek ve vyÂrobcõÂch,
emisnõÂ stropy, prÏõÂpustnou tmavost kourÏe a prÏõÂpustnou mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem,
zjisÏt'ovat mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek postupem a zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
plnit pokyny orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy podle § 38,
veÂst provoznõÂ evidenci o stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch
v rozsahu stanoveneÂm v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisu a zpracovat souhrnnou evidenci z uÂdajuÊ
provoznõÂ evidence a prÏedaÂvat ji prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm ochrany ovzdusÏõÂ,
poskytovat prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm ochrany ovzdusÏõÂ
uÂdaje podle põÂsmene e) a dalsÏõÂ jimi vyzÏaÂdaneÂ uÂdaje
potrÏebneÂ zejmeÂna ke zjisÏteÏnõÂ podõÂlu zdroje na znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ,
bezodkladneÏ odstranÏovat v provozu stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ nebezpecÏneÂ stavy ohrozÏujõÂcõÂ kvalitu
ovzdusÏõÂ a cÏinit opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ havaÂriõÂ;
v prÏõÂpadeÏ vyÂskytu takoveÂho stavu podat o neÏm
zpraÂvu orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ nejpozdeÏji do
24 hodin; v prÏõÂpadeÏ poruchy, za kterou se povazÏuje odchylka od normaÂlnõÂho provozu zdroje
v duÊsledku technickeÂ zaÂvady a prÏi ktereÂ u zdroje
nemohou byÂt dodrzÏeny emisnõÂ limity, bezodkladneÏ odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizacÏnõÂch opatrÏenõÂ, nenõÂ-li ji mozÏno odstranit do 24 hodin od jejõÂho vzniku; tõÂmto ustanovenõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem6),
vypracovat pro uÂcÏely regulace emisõÂ za situace
uvedeneÂ v § 8 regulacÏnõÂ rÏaÂdy pro provoz stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a prÏedlozÏit je inspekci ke schvaÂlenõÂ,
prÏi vyhlaÂsÏenõÂ regulacÏnõÂch opatrÏenõÂ podle § 8
odst. 3 plnit povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z uÂstrÏednõÂho,
krajskeÂho a mõÂstnõÂho regulacÏnõÂho rÏaÂdu podle § 8
odst. 4 a 5,
zajistit a rÏaÂdneÏ provozovat technickeÂ prostrÏedky
pro neprÏetrzÏiteÂ (kontinuaÂlnõÂ) meÏrÏenõÂ emisõÂ laÂtek
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ zaznamenaÂvaÂnõÂ, vyhodnocovaÂnõÂ a uchovaÂvaÂnõÂ jeho vyÂsledkuÊ, pokud
to stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
prÏi vaÂzÏneÂm nebo bezprostrÏednõÂm ohrozÏenõÂ zdravõÂ
z duÊvodu nadmeÏrneÂ koncentrace znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek bezodkladneÏ zastavit nebo omezit provoz stacionaÂrnõÂho zdroje, jeho cÏaÂsti nebo jinou cÏinnost,
kteraÂ je prÏõÂcÏinou ohrozÏenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ kvality
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ovzdusÏõÂ, neprodleneÏ informovat inspekci a spraÂvnõÂ
uÂrÏady podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6) a plnit
jejich pokyny ke zjednaÂnõÂ naÂpravy; soucÏasneÏ informovat verÏejnost o naÂsledcõÂch poruchy nebo
jineÂ prÏõÂcÏiny, kteraÂ vedla ke vzniku teÂto situace,
l) umozÏnit osobaÂm poveÏrÏenyÂm orgaÂny ochrany
ovzdusÏõÂ a inspekci prÏõÂstup ke stacionaÂrnõÂmu zdroji
za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ mnozÏstvõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
kontroly provozu a technickeÂho stavu tohoto
zdroje,
m) zprÏõÂstupnit verÏejnosti informaci o znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ ze stacionaÂrnõÂho zdroje a o opatrÏenõÂch
omezenõÂ tohoto znecÏisÏt'ovaÂnõÂ,
n) na zaÂkladeÏ pozÏadavku ministerstva nebo inspekce
poskytnout informace nutneÂ ke stanovenõÂ kategorie stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke
stanovenõÂ rozsahu sledovanyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 4,
o) plnit uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z plaÂnu snõÂzÏenõÂ emisõÂ podle
§ 5 odst. 6,
p) plnit uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z programuÊ ke zlepsÏovaÂnõÂ
kvality ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 6,
r) plnit plaÂn zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ
praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 5 odst. 8,
s) prÏedklaÂdat inspekci protokoly o vyÂsledcõÂch meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9,
t) zpracovaÂvat a realizovat plaÂny snõÂzÏenõÂ emisõÂ pachovyÂch laÂtek.
(2) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ jsou daÂle povinni vypracovat ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ
soubor technickoprovoznõÂch parametruÊ a technickoorganizacÏnõÂch opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ provozu stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ, vcÏetneÏ opatrÏenõÂ ke zmõÂrnÏovaÂnõÂ pruÊbeÏhu a odstranÏovaÂnõÂ duÊsledkuÊ havarijnõÂch stavuÊ v souladu s podmõÂnkami ochrany ovzdusÏõÂ, (daÂle jen ¹provoznõÂ rÏaÂdª)
a prÏedklaÂdat jejich naÂvrhy i naÂvrhy jejich zmeÏn ke
schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ. StanovõÂ-li tak provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, zpracovaÂvajõÂ provoznõÂ rÏaÂd takeÂ provozovateleÂ strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ v prÏimeÏrÏeneÏ stanoveneÂm rozsahu. Po jejich
schvaÂlenõÂ jsou provoznõÂmi rÏaÂdy vaÂzaÂni. TõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu6).
(3) Spalovny odpadu a zarÏõÂzenõÂ povolenaÂ pro
spoluspalovaÂnõÂ odpadu mohou byÂt provozovaÂny pouze pod dohledem osoby, kteraÂ je drzÏitelem platneÂ autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. c). Tato osoba provaÂdõÂ
dohled nad dodrzÏovaÂnõÂm podmõÂnek stanovenyÂch v povolenõÂ podle § 17 a v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.
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§ 12
Povinnosti provozovateluÊ
malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ

(4) NedodrzÏenõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. e) a g) fyzickou osobou je prÏestupkem podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11).

(1) ProvozovateleÂ malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
jsou povinni
a) uvaÂdeÏt do provozu a provozovat stacionaÂrnõÂ
zdroje jen v souladu s podmõÂnkami pro provoz
teÏchto zdrojuÊ,
b) umozÏnit osobaÂm poveÏrÏenyÂm obcõÂ a inspekci prÏõÂstup ke stacionaÂrnõÂmu zdroji za uÂcÏelem oveÏrÏenõÂ
kategorizace zdroje, zjisÏteÏnõÂ mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch laÂtek a kontroly jeho technickeÂho stavu
a prÏedklaÂdat jim k tomu potrÏebneÂ podklady,
c) oznaÂmit stacionaÂrnõÂ zdroj, kteryÂ vypousÏtõÂ teÏkaveÂ
organickeÂ laÂtky, obecnõÂmu uÂrÏadu zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, veÂst evidenci teÏkavyÂch laÂtek a poskytnout kazÏdorocÏneÏ
prÏehled o jejich spotrÏebeÏ obci,
d) plnit pokyny orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy podle § 38 odst. 1,
e) dodrzÏovat prÏõÂpustnou tmavost kourÏe a prÏõÂpustnou
mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, a neobteÏzÏovat kourÏem
a zaÂpachem osoby ve sveÂm okolõÂ a obydleneÂ oblasti,
f) zajisÏt'ovat prostrÏednictvõÂm opraÂvneÏneÂ osoby meÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti spalovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch laÂtek a kontrolu stavu spalinovyÂch
cest u spalovacõÂch zdrojuÊ, a to nejmeÂneÏ jedenkraÂt
za 2 roky, a odstranÏovat zjisÏteÏneÂ zaÂvady do 2 meÏsõÂcuÊ od jejich zjisÏteÏnõÂ, pokud se s obecnõÂm uÂrÏadem
nedohodnou jinak; tuto povinnost plnõÂ provozovateleÂ u zdrojuÊ spalujõÂcõÂch tuhaÂ paliva od jmenoviteÂho tepelneÂho vyÂkonu 15 kW a u zdrojuÊ spalujõÂcõÂch plynnaÂ nebo kapalnaÂ paliva od jmenoviteÂho
tepelneÂho vyÂkonu 11 kW; za opraÂvneÏnou osobu se
povazÏuje drzÏitel zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ v oboru kominictvõÂ10),
g) oznaÂmit obecnõÂmu uÂrÏadu provedenõÂ povinneÂho
meÏrÏenõÂ a kontroly podle põÂsmene f) a jejich vyÂsledky do 30 dnuÊ od data jejich uskutecÏneÏnõÂ.

(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob vedenõÂ evidence a rozsah sledovanyÂch uÂdajuÊ pro bilancovaÂnõÂ spotrÏeby teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek.

(2) Povinnosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b), f)
a g) se nevztahujõÂ na provozovatele malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ umõÂsteÏnyÂch v rodinnyÂch domech, bytech
a stavbaÂch pro individuaÂlnõÂ rekreaci s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy jsou provozovaÂny vyÂhradneÏ pro podnikatelskou cÏinnost.
(3) PlneÏnõÂ povinnosti tyÂkajõÂcõÂ se kontroly podle
odstavce 1 põÂsm. f) je provozovatel povinen na pozÏaÂdaÂnõÂ osob poveÏrÏenyÂch obcõÂ prokaÂzat zaÂznamem opraÂvneÏneÂ osoby ne starsÏõÂm nezÏ 2 roky.

§ 13
Evidence zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
a vyhodnocovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ
(1) Evidence a vyhodnocovaÂnõÂ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ, uÂdaje o zdrojõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a jejich emisõÂch
jsou zajisÏt'ovaÂny orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ a vedeny v registru emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. Registr
emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ zajisÏt'uje ministerstvo; jeho
vedenõÂm muÊzÏe poveÏrÏit jõÂm zrÏõÂzenou praÂvnickou osobu.
SoucÏaÂstõÂ tohoto registru je i evidence spaloven odpadu.
(2) Registr emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ podle odstavce 1 se pouzÏije takeÂ pro inventarizaci uÂdajuÊ o emisõÂch a propadech laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm
ZemeÏ.
(3) Evidence a vyhodnocovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ
jsou vedeny v registru informacÏnõÂho systeÂmu kvality
ovzdusÏõÂ. Registr informacÏnõÂho systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ
zajisÏt'uje ministerstvo; jeho vedenõÂm muÊzÏe poveÏrÏit jõÂm
zrÏõÂzenou praÂvnickou osobu. Registr podle odstavce 1 je
soucÏaÂstõÂ tohoto informacÏnõÂho systeÂmu.
(4) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho a velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen zpracovat z uÂdajuÊ provoznõÂ
evidence souhrnnou provoznõÂ evidenci u kazÏdeÂho provozovaneÂho stacionaÂrnõÂho zdroje za kalendaÂrÏnõÂ rok
a prÏedat ji inspekci do 15. uÂnora naÂsledujõÂcõÂho roku.
(5) Provozovatel strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje
je povinen zpracovat z uÂdajuÊ provoznõÂ evidence souhrnnou provoznõÂ evidenci u kazÏdeÂho provozovaneÂho
stacionaÂrnõÂho zdroje za kalendaÂrÏnõÂ rok a prÏedat ji obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do 15. uÂnora
naÂsledujõÂcõÂho roku.
(6) Inspekce podle odstavce 4 a obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ podle odstavce 5 oveÏrÏõÂ spraÂvnost uÂdajuÊ souhrnneÂ provoznõÂ evidence a prÏedaÂ je ministerstvu k zajisÏteÏnõÂ evidence podle odstavce 1.
(7) KazÏdyÂ, kdo provaÂdõÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 9 odst. 6 za verÏejneÂ prostrÏedky, je
povinen prÏedat ministerstvu vyÂsledky tohoto zjisÏteÏnõÂ
do registru informacÏnõÂho systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ,
a to do 30 dnuÊ od jejich zjisÏteÏnõÂ.
(8) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
a postup vedenõÂ provoznõÂ evidence pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ,

10

) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

11

) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje, postup zpracovaÂnõÂ
uÂdajuÊ souhrnneÂ provoznõÂ evidence, zpracovaÂnõÂ provoznõÂho rÏaÂdu a postup prÏi hlaÂsÏenõÂ havaÂrie stacionaÂrnõÂho zdroje.
§ 14
ZaÂkladnõÂ povinnosti provozovateluÊ, vyÂrobcuÊ
a dovozcuÊ mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
(1) ProvozovateleÂ mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
jsou povinni provozovat a udrzÏovat tyto zdroje v souladu s podmõÂnkami stanovenyÂmi zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy4) ,5) ,8) vcÏetneÏ dodrzÏovaÂnõÂ stanovenyÂch emisnõÂch limituÊ.
(2) VyÂrobci a dovozci jsou povinni vyraÂbeÏt a dovaÂzÏet pouze takoveÂ mobilnõÂ zdroje, ktereÂ splnÏujõÂ podmõÂnky pro provoz a emisnõÂ limity stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy4) ,5) ,8).
(3) ProvozovateleÂ mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
jsou povinni plnit pokyny orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ vydaneÂ podle § 8 odst. 7 põÂsm. b).
§ 15
Autorizace
(1) RozhodnutõÂ o autorizaci podle tohoto zaÂkona
se vyzÏaduje
a) k meÏrÏenõÂ emisõÂ nebo imisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 7, stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch
laÂtek a mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, stavovyÂch velicÏin plynuÊ, koncentrace srovnaÂvacõÂ laÂtky a vlhkosti
v plynu a k oveÏrÏovaÂnõÂ spraÂvnosti meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
b) k meÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti spalovacõÂho zdroje a vypousÏteÏnyÂch laÂtek a ke kontrole spalinovyÂch cest podle § 9
odst. 5,
c) k dohledu nad provozem spalovny odpadu nebo
zarÏõÂzenõÂ schvaÂleneÂho pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu,
d) ke zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ podle § 9
odst. 6 a zpracovaÂnõÂ odbornyÂch posudkuÊ podle
§ 17 odst. 6,
e) k oveÏrÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ emisõÂ sklenõÂkovyÂch plynuÊ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11a).
(2) RozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 vydaÂvaÂ ministerstvo fyzickyÂm a praÂvnickyÂm osobaÂm na
podkladeÏ jejich zÏaÂdosti. U praÂvnickeÂ osoby podaÂvaÂ zÏaÂdost o autorizaci statutaÂrnõÂ orgaÂn nebo jeho zaÂstupce,
kteryÂ splnÏuje pozÏadavky zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu10).
(3) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. a) obsahuje

11a
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a) u fyzickyÂch osob jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, datum narozenõÂ a adresu
mõÂsta trvaleÂho pobytu u osob, ktereÂ jsou obcÏany
CÏeskeÂ republiky, nebo adresu mõÂsta trvaleÂho nebo
prÏechodneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ mõÂsta podnikaÂnõÂ
u osob, ktereÂ nejsou obcÏany CÏeskeÂ republiky;
u praÂvnickyÂch osob obchodnõÂ firmu, praÂvnõÂ
formu, adresu sõÂdla, poprÏõÂpadeÏ organizacÏnõÂ slozÏky
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
bylo-li prÏideÏleno,
b) uvedenõÂ rozsahu laÂtek, ktereÂ zÏadatel hodlaÂ meÏrÏit,
s uvedenõÂm, zda jde o meÏrÏenõÂ emisõÂ nebo imisõÂ,
stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch laÂtek a mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, stavovyÂch velicÏin plynuÊ, koncentrace srovnaÂvacõÂ laÂtky a vlhkosti plynu,
c) seznam fyzickyÂch osob, ktereÂ jsou k zÏadateli v pracovnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru a budou se podõÂlet na meÏrÏenõÂ, a doklady, ktereÂ prokazujõÂ jejich
odborneÂ znalosti,
d) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a adresu bydlisÏteÏ odpoveÏdneÂho
zaÂstupce praÂvnickeÂ osoby, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ fyzickeÂ
osoby, pokud jej fyzickaÂ osoba podle zÏivnostenskeÂho zaÂkona ustanovila,
e) seznam prÏõÂstrojoveÂho vybavenõÂ urcÏeneÂho k meÏrÏenõÂ
vcÏetneÏ seznamu vyÂrobnõÂch cÏõÂsel prÏõÂstrojuÊ, jejich
typuÊ, roku vyÂroby, vyÂrobce, doklad o praÂvnõÂm
vztahu k prÏõÂstrojuÊm a o kalibraci teÏchto prÏõÂstrojuÊ
a seznam chemikaÂliõÂ, ktereÂ budou k meÏrÏenõÂ pouzÏity vcÏetneÏ kalibracÏnõÂch plynuÊ,
f) seznam metod, postupuÊ odbeÏruÊ a uÂprav vzorkuÊ
pro uÂcÏely meÏrÏenõÂ, vcÏetneÏ konecÏnyÂch analytickyÂch
metod a postupuÊ, ktereÂ budou pouzÏity,
g) uvedenõÂ postupuÊ pro zpracovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ meÏrÏenõÂ
a vzor vyÂsledkuÊ meÏrÏenõÂ (protokol o meÏrÏenõÂ),
h) prÏõÂrucÏku jakosti zpracovanou pro rozsah meÏrÏenõÂ
podle põÂsmene b),
i) doklady o uÂspeÏsÏneÂm absolvovaÂnõÂ mezilaboratornõÂho porovnaÂnõÂ zkousÏek a zajisÏteÏnõÂ metrologickeÂ
naÂvaznosti meÏrÏidel a cÏinnostõÂ podle põÂsmen e) a f),
j) povolenõÂ k provozovaÂnõÂ zÏivnostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu10).
(4) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. b) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a), b), c), d), f), g), h) a j) vcÏetneÏ dokladu
o splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch prÏedpokladuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu10).
(5) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. c) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a) a d) a k teÂto zÏaÂdosti zÏadatel prÏipojõÂ

) § 7 zaÂkona cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ.
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a) doklad o praÂvnõÂm vztahu zÏadatele k provozovaneÂmu stacionaÂrnõÂmu zdroji uvedeneÂmu v zÏaÂdosti,

covnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru a budou pro zÏadatele oveÏrÏovaÂnõÂ provaÂdeÏt,

b) prÏesnyÂ a podrobnyÂ technickyÂ popis zarÏõÂzenõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje vcÏetneÏ rÏesÏenõÂ ochrany ovzdusÏõÂ,

b) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadatele vydanyÂ
ministerstvem nebo, je-li zÏadatelem praÂvnickaÂ
osoba, doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti osoby nebo
osob, ktereÂ maÂ v pracovnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru, a ktereÂ budou pro tuto praÂvnickou osobu
oveÏrÏovaÂnõÂ provaÂdeÏt; prÏi oveÏrÏovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu11b),

c) uÂplnou specifikaci druhuÊ a kategoriõÂ odpadu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7), jejichzÏ spalovaÂnõÂ
je u stacionaÂrnõÂho zdroje povoleno, dolozÏenou
prÏõÂslusÏnyÂmi rozhodnutõÂmi orgaÂnuÊ ochrany
ovzdusÏõÂ,
d) uÂdaje o autorizacõÂch a opraÂvneÏnõÂch k cÏinnostem
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu10) vydanyÂch
osobaÂm, ktereÂ budou tyto cÏinnosti u stacionaÂrnõÂho
zdroje vykonaÂvat,
e) meÏrÏicõÂ protokoly o meÏrÏenõÂ emisõÂ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ (aktuaÂlnõÂ), pokud je stacionaÂrnõÂ zdroj
jizÏ provozovaÂn,
f) prÏesnyÂ a podrobnyÂ popis zarÏõÂzenõÂ a vybavenõÂ
k meÏrÏenõÂ, zaÂznamu a vyhodnocenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek a technickoprovoznõÂch parametruÊ tam,
kde je meÏrÏenõÂ ulozÏeno provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
g) doklad o opraÂvneÏnõÂ k podnikaÂnõÂ, pokud zÏadatel jizÏ
podnikaÂ,
h) doklad o zajisÏteÏnõÂ evidence a rÏaÂdneÂho naklaÂdaÂnõÂ
s odpady z provozu stacionaÂrnõÂho zdroje,
i) doklad o zaplacenõÂ poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ za obdobõÂ uplynulyÂch 3 let,
j) doklad o splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch prÏedpokladuÊ, kteryÂmi jsou vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti technickyÂch veÏd a technologiõÂ, nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ
vzdeÏlaÂnõÂ, prÏõÂpadneÏ uÂplneÂ strÏednõÂ vzdeÏlaÂnõÂ nebo
uÂplneÂ strÏednõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ a 3 roky odborneÂ
praxe vykonaneÂ v poslednõÂch 10 letech ve spalovneÏ
odpadu nebo zarÏõÂzenõÂ schvaÂleneÂm pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu.
(6) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. d) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a). ZÏadatel k zÏaÂdosti prÏipojõÂ popis postupuÊ prÏi zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ a jizÏ zpracovaneÂ rozptyloveÂ studie, nebo prÏipojõÂ popis a prÏõÂklady
svyÂch postupuÊ a zaÂsad pro zpracovaÂnõÂ odbornyÂch posudkuÊ a jizÏ zpracovanyÂ odbornyÂ posudek podle § 17
odst. 6.
(7) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. e) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a), d) a j), a k teÂto zÏaÂdosti zÏadatel prÏipojõÂ
a) seznam fyzickyÂch osob, ktereÂ jsou k zÏadateli v pra-

11b

c) uvedenõÂ kategorie cÏi võÂce kategoriõÂ zarÏõÂzenõÂ11c),
pro neÏzÏ zÏadatel hodlaÂ oveÏrÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ emisõÂ
sklenõÂkovyÂch plynuÊ provaÂdeÏt.
(8) PodmõÂnkou pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. e) je bezuÂhonnost. Za bezuÂhonneÂho se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏuje ten,
kdo nebyl pravomocneÏ odsouzen pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ z nedbalosti, jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ
s autorizovanou cÏinnostõÂ, nebo pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ, anebo se na neÏj podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu nebo rozhodnutõÂ prezidenta republiky
hledõÂ, jako by nebyl odsouzen. BezuÂhonnost se prokazuje prÏedlozÏenõÂm vyÂpisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ
ne starsÏõÂho nezÏ 3 meÏsõÂce. PrÏi posuzovaÂnõÂ bezuÂhonnosti
staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie se
postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11b).
(9) PrÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ o autorizaci podle
odstavce 1 põÂsm. a), b) a d) je zÏadatel povinen prokaÂzat
znalost metod odbeÏru vzorkuÊ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
ovzdusÏõÂ, metod stanovenõÂ koncentracõÂ teÏchto laÂtek a jejich vyhodnocovaÂnõÂ, metod stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch laÂtek a mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, stavovyÂch
velicÏin plynuÊ, koncentrace srovnaÂvacõÂ laÂtky a vlhkosti
v plynu, zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe a metrologie,
metodiky pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ. Znalost
prokazuje pouze u teÏch cÏinnostõÂ, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem
zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci.
(10) ZÏadateleÂ podle odstavce 1 jsou povinni podrobit se oveÏrÏenõÂ znalostõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ v rozsahu sveÂ cÏinnosti. UÂspeÏsÏneÂ prokaÂzaÂnõÂ odbornyÂch znalostõÂ a znalostõÂ
vybranyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ je prÏedpokladem k vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 2. V prÏõÂpadeÏ, zÏe zÏadatel neprokaÂzÏe pozÏadovaneÂ znalosti, je zÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci ministerstvem
zamõÂtnuta.
(11) RozhodnutõÂ o autorizaci se vydaÂvaÂ na dobu
urcÏitou, nejdeÂle na dobu 5 let a muÊzÏe obsahovat pod-

) ZaÂkon cÏ. 18/2004 Sb., o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace a jineÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ
unie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
11c
) Kategorie uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
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mõÂnky, za nichzÏ muÊzÏe byÂt tato cÏinnost provaÂdeÏna. ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci lze podat opakovaneÏ. RozhodnutõÂ o autorizaci nelze prÏeveÂst na jinou
osobu. Na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci a na prodlouzÏenõÂ jeho platnosti nenõÂ praÂvnõÂ naÂrok.
(12) PrÏed uplynutõÂm platnosti rozhodnutõÂ o autorizaci muÊzÏe fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ je
drzÏitelem platneÂho rozhodnutõÂ o autorizaci, (daÂle jen
¹autorizovanaÂ osobaª) pozÏaÂdat o prodlouzÏenõÂ platnosti
tohoto rozhodnutõÂ nejpozdeÏji 1 meÏsõÂc prÏed uplynutõÂm
jeho platnosti. Pokud v teÂto dobeÏ autorizovanaÂ osoba
podaÂ ministerstvu zÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ platnosti rozhodnutõÂ o autorizaci, platõÂ dosavadnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci azÏ do doby rozhodnutõÂ ministerstva o zÏaÂdosti
o prodlouzÏenõÂ platnosti tohoto rozhodnutõÂ. AutorizovanaÂ osoba, ktereÂ ministerstvo zrusÏilo rozhodnutõÂ o autorizaci podle § 15 odst. 13, muÊzÏe opeÏtovneÏ podat zÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci k teÂzÏe cÏinnosti,
ke ktereÂ jõÂ bylo rozhodnutõÂm zrusÏeno, nejdrÏõÂve po
uplynutõÂ 1 roku.
(13) Ministerstvo zrusÏõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci
vydaneÂ autorizovaneÂ osobeÏ, jestlizÏe tato osoba
a) zaÂvazÏneÏ porusÏõÂ povinnosti prÏi vyÂkonu teÂto cÏinnosti, a to zejmeÂna tõÂm, zÏe zkreslõÂ nebo uvede nespraÂvneÂ uÂdaje nebo nedodrzÏuje metody a postupy
cÏinnosti uvedeneÂ v rozhodnutõÂ o autorizaci, nebo
neplnõÂ povinnost uvedenou v § 13 odst. 7,
b) ztratõÂ zpuÊsobilost k vyÂkonu autorizovaneÂ cÏinnosti
tõÂm, zÏe nebude mõÂt nezbytneÂ prÏõÂstrojoveÂ vybavenõÂ,
nebo
c) pokud je praÂvnickou osobou, neustanovõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce podle odstavce 3 põÂsm. d) nebo
nebude mõÂt v pracovnõÂm nebo jineÂm obdobneÂm
pomeÏru osoby zpuÊsobileÂ k meÏrÏenõÂ nebo oveÏrÏovaÂnõÂ
mnozÏstvõÂ emisõÂ sklenõÂkovyÂch plynuÊ.
(14) Ministerstvo muÊzÏe zrusÏit rozhodnutõÂ o autorizaci v prÏõÂpadeÏ, zÏe dojde k podstatneÂ zmeÏneÏ podmõÂnek, za kteryÂch bylo rozhodnutõÂ o autorizaci vydaÂno.
(15) Platnost rozhodnutõÂ o autorizaci zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno, s vyÂjimkou postupu podle odstavce 12,
b) smrtõÂ fyzickeÂ osoby nebo jejõÂm prohlaÂsÏenõÂm za
mrtvou, nebo
c) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ bylo rozhodnutõÂ
o autorizaci vydaÂno.
(16) RozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1
põÂsm. a), b), d) a e) se nevyzÏaduje u osoby, kteraÂ je
usazena v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie a na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ vykonaÂvat cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 1, pokud prokaÂzÏe, zÏe

10a
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a) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie,
b) je drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. a), b), d) a e) podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie, pokud se v tomto staÂteÏ takoveÂ opraÂvneÏnõÂ vyzÏaduje.
(17) RozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1
põÂsm. a), b), d) a e) se daÂle nevyzÏaduje u praÂvnickeÂ
osoby, kteraÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ
vykonaÂvat cÏinnost uvedenou v odstavci 1 põÂsm. a), b),
d) a e), pokud prokaÂzÏe, zÏe
a) byla zalozÏena podle praÂva jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie a maÂ sveÂ sõÂdlo, uÂstrÏednõÂ spraÂvu
nebo hlavnõÂ mõÂsto podnikatelskeÂ cÏinnosti na
uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a
b) je drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. a), b), d) a e) podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie, pokud se v tomto staÂteÏ takoveÂ opraÂvneÏnõÂ vyzÏaduje.
(18) V prÏõÂpadeÏ cÏinnostõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a)
je tato osoba daÂle povinna prÏedlozÏit seznam metod,
postupuÊ odbeÏruÊ a uÂprav vzorkuÊ pro uÂcÏely meÏrÏenõÂ,
vcÏetneÏ konecÏnyÂch analytickyÂch metod a postupuÊ, ktereÂ
budou pouzÏity podle odstavce 3 põÂsm. f).
(19) V prÏõÂpadeÏ zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ
podle odstavce 1 põÂsm. d) je tato osoba daÂle povinna
prÏedlozÏit popis postupuÊ prÏi jejich zpracovaÂnõÂ vcÏetneÏ jizÏ
drÏõÂve zpracovanyÂch rozptylovyÂch studiõÂ podle referencÏnõÂ metody pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem10a). NemuÊzÏe-li
tato osoba takovou studii prÏedlozÏit, prÏedlozÏõÂ vzorovou
rozptylovou studii, kteraÂ je zpracovaÂna za pouzÏitõÂ referencÏnõÂ metody stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem10a). Pokud tato osoba pouzÏõÂvaÂ pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ metodu, kteraÂ nenõÂ uvedena
v souboru referencÏnõÂch metod10a), ministerstvo posoudõÂ, zda je srovnatelnaÂ s metodou stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem10a).
(20) O nesplneÏnõÂ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch v odstavci 16 vydaÂ ministerstvo rozhodnutõÂ ve lhuÊteÏ
15 dnuÊ ode dne, kdy mu byla prÏedlozÏena uÂplnaÂ dokumentace. V prÏõÂpadeÏ posuzovaÂnõÂ, zda jde o metodu
srovnatelnou s referencÏnõÂ metodou podle odstavce 19,
cÏinõÂ tato lhuÊta 30 dnuÊ.
(21) Pokud nebylo vydaÂno rozhodnutõÂ podle odstavce 19, cÏinnost podle odstavce 1 põÂsm. a), b) nebo d)
muÊzÏe byÂt vykonaÂvaÂna nejdeÂle po dobu 1 roku ode dne
naÂsledujõÂcõÂho po dni, kdy uplynula lhuÊta pro vydaÂnõÂ
tohoto rozhodnutõÂ.

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 350/2002 Sb., kteryÂm se stanovõÂ imisnõÂ limity a podmõÂnky a zpuÊsob sledovaÂnõÂ, posuzovaÂnõÂ, hodnocenõÂ
a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
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(22) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ pozÏadovaneÂ
vzdeÏlaÂnõÂ a rozsah znalostõÂ, ktereÂ jsou prÏedpokladem
pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci, postup, kteryÂm
se oveÏrÏujõÂ a kteryÂm se oveÏrÏuje odbornaÂ zpuÊsobilost
u osob autorizovanyÂch podle odstavce 1 põÂsm. e), postupy pro cÏinnost osob, ktereÂ jsou drzÏiteli rozhodnutõÂ
o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. e), a zpuÊsob evidence o vydanyÂch rozhodnutõÂch.

oznaÂmit ministerstvu do 30 dnuÊ ode dne, kdy ke
zmeÏneÏ dosÏlo.

§ 16

(1) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ vydaÂvaÂ stanoviska a povolenõÂ k rÏõÂzenõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12), kteraÂ obsahujõÂ podmõÂnky ochrany
ovzdusÏõÂ. Jsou jimi
a) stanoviska k uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentaci
v pruÊbeÏhu jejõÂho porÏizovaÂnõÂ,
b) povolenõÂ k umist'ovaÂnõÂ staveb zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
c) povolenõÂ staveb zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a k jejich zmeÏnaÂm,
d) povolenõÂ k uvedenõÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ do zkusÏebnõÂho
i trvaleÂho provozu.

Povinnosti autorizovaneÂ osoby
(1) AutorizovanaÂ osoba maÂ povinnost vykonaÂvat
cÏinnost, k nõÂzÏ jõÂ bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o autorizaci,
tak, aby nedosÏlo ke strÏetu zaÂjmuÊ, zejmeÂna nesmõÂ provaÂdeÏt meÏrÏenõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂho zdroje nebo oveÏrÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ emisõÂ sklenõÂkovyÂch plynuÊ,
a) jednaÂ-li se o stacionaÂrnõÂ zdroj nebo zarÏõÂzenõÂ, na
jehozÏ vyÂrobeÏ se podõÂlõÂ nebo ktereÂ sama provozuje
nebo ktereÂ provozuje osoba jõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo ovlaÂdanaÂ nebo ji prÏõÂmo cÏi neprÏõÂmo ovlaÂdajõÂcõÂ,
b) je-li spolecÏnõÂkem, cÏlenem, statutaÂrnõÂm orgaÂnem,
cÏlenem statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo dozorcÏõÂho
orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ je provozovatelem
stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zarÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ maÂ
v praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ je provozovatelem stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zarÏõÂzenõÂ, postavenõÂ, jezÏ
by mohlo ovlivnit nezaÂvislost, nebo je-li blõÂzkou
osobou k osobeÏ, kteraÂ je provozovatelem stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zarÏõÂzenõÂ, jejõÂm spolecÏnõÂkem,
cÏlenem, statutaÂrnõÂm orgaÂnem, cÏlenem statutaÂrnõÂho
orgaÂnu nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu, poprÏõÂpadeÏ maÂ
v teÂto praÂvnickeÂ osobeÏ postavenõÂ, jezÏ by mohlo
ovlivnit nezaÂvislost oveÏrÏenõÂ,
c) je-li u provozovatele stacionaÂrnõÂho zdroje nebo
zarÏõÂzenõÂ spraÂvcem konkurznõÂ podstaty, vyrovnacõÂm spraÂvcem, likvidaÂtorem, nucenyÂm spraÂvcem
nebo spraÂvcem majetku nebo jednaÂ-li se o osobu
podõÂlejõÂcõÂ se na obchodovaÂnõÂ s povolenkami cÏi tyto
obchody zprostrÏedkovaÂvajõÂcõÂ.
(2) AutorizovanaÂ osoba maÂ povinnost na vyzÏaÂdaÂnõÂ inspekce, kteraÂ proveÏrÏuje spraÂvnost meÏrÏenõÂ, jeho
zaÂznamu nebo vyhodnocenõÂ, prÏedklaÂdat meÏrÏicõÂ protokoly a uvaÂdeÏt uÂdaje a doklady k tomu potrÏebneÂ a poskytnout potrÏebnou soucÏinnost.
(3) AutorizovanaÂ osoba je povinna podrobit se
kontrole vyÂkonu cÏinnosti. Kontrolu provaÂdõÂ inspekce
nebo ministerstvo jako orgaÂn vrchnõÂho staÂtnõÂho dozoru.
(4) ZmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ
rozhodnutõÂ o autorizaci je autorizovanaÂ osoba povinna
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(5) Povinnosti podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 se vztahujõÂ
i na prÏõÂpady docÏasneÂho vyÂkonu cÏinnostõÂ podle § 15
odst. 1 azÏ 3.
§ 17
Stanoviska a povolenõÂ orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ

(2) PovolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ,
ktereÂ obsahuje podmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ, se daÂle vyzÏaduje
a) k zaÂmeÏruÊm na zavedenõÂ novyÂch vyÂrob s dopadem
na ovzdusÏõÂ u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch
stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
b) k zaÂmeÏruÊm na zavedenõÂ novyÂch technologiõÂ s dopadem na ovzdusÏõÂ u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
c) ke spalovaÂnõÂ nebo spoluspalovaÂnõÂ odpadu, vcÏetneÏ
odpadnõÂch olejuÊ podle § 18 odst. 1 nebo 2,
d) k vyÂrobeÏ zarÏõÂzenõÂ, materiaÂluÊ a vyÂrobkuÊ, ktereÂ znecÏisÏt'ujõÂ nebo mohou znecÏisÏt'ovat ovzdusÏõÂ, s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ stanovenyÂch k posuzovaÂnõÂ shody
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4),
e) k vyÂrobeÏ novyÂch technologiõÂ, vyÂrobkuÊ a zarÏõÂzenõÂ
slouzÏõÂcõÂch k ochraneÏ ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ technickyÂch
podmõÂnek provozu a naÂvrhuÊ provoznõÂch prÏedpisuÊ
vyÂrobce, s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ stanovenyÂch k posuzovaÂnõÂ shody podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4),
f) ke zmeÏnaÂm pouzÏõÂvanyÂch paliv, surovin nebo
druhuÊ odpaduÊ a ke zmeÏnaÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ technologickyÂch zarÏõÂzenõÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ; v raÂmci povolenõÂ k uvedenyÂm zmeÏnaÂm muÊzÏe krajskyÂ uÂrÏad stanovit s ohledem na charakter zmeÏny i takoveÂ emisnõÂ limity,
ktereÂ nejsou obsazÏeny pro danyÂ stacionaÂrnõÂ zdroj
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu, prÏõÂpadneÏ zprÏõÂsnit
stanoveneÂ emisnõÂ limity pro tento zdroj,

) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

Strana 8806

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 472 / 2005

g) k vydaÂnõÂ a zmeÏnaÂm provoznõÂho rÏaÂdu podle § 11
odst. 2,
h) ke zvyÂsÏenõÂ obsahu sõÂry v kapalnyÂch palivech pro
stacionaÂrnõÂ zdroje,
i) k pokracÏovaÂnõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje po
uplynutõÂ lhuÊty platnosti staÂvajõÂcõÂho povolenõÂ.
(3) Bez souhlasneÂho stanoviska podle odstavce 1
nelze vydat uÂzemnõÂ rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂ se zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ. PodmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ stanoveneÂ podle odstavce 1
jsou zaÂvazneÂ pro spraÂvnõÂ uÂrÏady, ktereÂ vydaÂvajõÂ rozhodnutõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ12).
(4) PovolenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ d) a odstavce 2 põÂsm. c), d), e), f), h) a i) muÊzÏe byÂt vydaÂno na
dobu cÏasoveÏ omezenou.
(5) SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 1 põÂsm. b) a c)
a odstavce 2 põÂsm. a), b), d) a e) je odbornyÂ posudek
a v prÏõÂpadech podle odstavce 1 põÂsm. b) rozptylovaÂ
studie zpracovanaÂ podle metody rozptylovyÂch studiõÂ
se zduÊvodneÏnõÂm nejvyÂhodneÏjsÏõÂho rÏesÏenõÂ z hlediska
ochrany ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ uvedenõÂ emisõÂ a prÏedpokladuÊ
dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch limituÊ.
(6) OdbornyÂ posudek musõÂ byÂt zpracovaÂn autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 põÂsm. d). PrÏipousÏtõÂ se prÏedlozÏenõÂ odborneÂho posudku nebo rozptyloveÂ studie jizÏ drÏõÂve zpracovaneÂ, pokud se prÏedmeÏt
jejõÂho zpracovaÂnõÂ nelisÏõÂ od uÂdajuÊ uvedenyÂch v zÏaÂdosti
a nenõÂ starsÏõÂ nezÏ 2 roky.
(7) PovolenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ d) a podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ g) a i) obsahuje zejmeÂna tyto
uÂdaje
a) jde-li o zvlaÂsÏteÏ velkyÂ, velkyÂ nebo strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroj, jeho popis nebo popis zarÏõÂzenõÂ, vyÂrobku nebo materiaÂlu, kteryÂ je prÏedmeÏtem zÏaÂdosti, vcÏetneÏ uvedenõÂ identifikacÏnõÂho cÏõÂsla zdroje,
pod kteryÂm je veden v registru emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 13 odst. 1, pokud je prÏideÏleno,
b) zaÂvazneÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂho
zdroje z hlediska ochrany ovzdusÏõÂ.
(8) PodmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje
obsahujõÂ zejmeÂna
a) emisnõÂ limity znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek a dalsÏõÂ podmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ,
b) opatrÏenõÂ k vyloucÏenõÂ rizik mozÏneÂho znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
c) podmõÂnky zajisÏt'ujõÂcõÂ ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
(9) PrÏi vydaÂvaÂnõÂ stanovisek a povolenõÂ podle § 17
odst. 1 a 2, kteraÂ se dotyÂkajõÂ oblastõÂ se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ, vychaÂzõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany
ovzdusÏõÂ z programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ podle
§ 7 odst. 6, 7 a 9. Pro jineÂ oblasti se orgaÂny ochrany
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ovzdusÏõÂ rÏõÂdõÂ naÂrodnõÂmi, krajskyÂmi a mõÂstnõÂmi programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 2, 5 a 6.
(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
zÏaÂdosti o povolenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b), c) a d)
a podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ i) obsahujõÂcõÂ podmõÂnky
ochrany ovzdusÏõÂ a metody pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ podle odstavce 5.
§ 18
SpalovaÂnõÂ odpadu a odpadnõÂch olejuÊ
(1) Odpad podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7)
vcÏetneÏ odpadnõÂch olejuÊ podle tohoto praÂvnõÂho prÏedpisu7) muÊzÏe byÂt provozovateli spalovaÂn nebo spoluspalovaÂn jen ve spalovnaÂch odpaduÊ nebo ve zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch nebo velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch povolenyÂch pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
ochrany ovzdusÏõÂ podle § 17 odst. 2 põÂsm. c) nebo f).
(2) OdpadnõÂ oleje mohou byÂt spalovaÂny ve spalovacõÂch zdrojõÂch podle § 4 odst. 5 põÂsm. c), pokud jsou
provozovaÂny praÂvnickou osobou nebo fyzickou osobou opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ vyÂhradneÏ v souvislosti
s podnikatelskou cÏinnostõÂ a pokud jejich provozovatel,
za prÏedpokladu splneÏnõÂ vsÏech dalsÏõÂch povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, zajistõÂ, zÏe
a) zdroj bude registrovaÂn a evidovaÂn jako velkyÂ stacionaÂrnõÂ zdroj bez prÏihleÂdnutõÂ k jeho jmenoviteÂmu tepelneÂmu vyÂkonu, a
b) zdroj bude vybaven tak, aby bylo zajisÏteÏno dodrzÏenõÂ emisnõÂch limituÊ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem, a
c) spalovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ bude u zdroje povoleno
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ podle § 17
odst. 2 põÂsm. c), a
d) spalovaneÂ odpadnõÂ oleje budou skladovaÂny oddeÏleneÏ po cÏaÂstech, a
e) pro kazÏdou cÏaÂst bude vystaven osobou k tomu
akreditovanou pruÊkaznyÂ atest o tom, zÏe slozÏenõÂ
cÏaÂsti zarucÏuje prÏi pouzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ podle põÂsmena b), zÏe prÏi jejõÂm spalovaÂnõÂ nedojde ke vzniku
jinyÂch emisõÂ nezÏ prÏi spalovaÂnõÂ plynoveÂho oleje,
a zÏe soucÏtovyÂ obsah polychlorovanyÂch bifenyluÊ,
pentachlorfenolu a polychlorovanyÂch terfenyluÊ
neprÏekracÏuje u teÂto cÏaÂsti 10 mg/kg, a
f) po odbeÏru vzorkuÊ k provedenõÂ atestacÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
podle põÂsmena d) pruÊkazneÏ zabezpecÏõÂ atestovanou
cÏaÂst tak, aby nemohla byÂt doplnÏovaÂna azÏ do
okamzÏiku jejõÂho uÂplneÂho vycÏerpaÂnõÂ a spaÂlenõÂ, a
g) plneÏnõÂ povinnostõÂ podle põÂsmen d) azÏ f) bude
u zdroje pruÊkaznyÂm zpuÊsobem evidovaÂno a prÏõÂslusÏneÂ doklady archivovaÂny minimaÂlneÏ po dobu
3 let.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ emisnõÂ limity
a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
ktereÂ spalujõÂ nebo spoluspalujõÂ odpad vcÏetneÏ emisnõÂch
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limituÊ a dalsÏõÂch podmõÂnek spalovaÂnõÂ nebo spoluspalovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ.

jmem obce a musõÂ byÂt pouzÏity k ochraneÏ zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ.

§ 19
Poplatky za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ

(7) Jsou-li v provoznõÂm areaÂlu teÂhozÏ provozovatele stacionaÂrnõÂ zdroje ruÊznyÂch kategoriõÂ, je prÏõÂslusÏnyÂ
rozhodovat o poplatcõÂch za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ vsÏech teÏchto
zdrojuÊ ten spraÂvce poplatku, kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ rozhodovat o poplatcõÂch tyÂkajõÂcõÂch se nejvysÏsÏõÂ kategorie
zdroje. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na maleÂ zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ.

(1) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch, strÏednõÂch a malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ platõÂ poplatky za
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, o jejichzÏ vyÂsÏi rozhoduje krajskyÂ
uÂrÏad, obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nebo
obecnõÂ uÂrÏad (daÂle jen ¹spraÂvce poplatkuª). Poplatky,
jejichzÏ vyÂsÏe nedosahuje 500 KcÏ, se nevymeÏrÏõÂ.
(2) PoplatkovyÂm obdobõÂm podle tohoto zaÂkona
je kalendaÂrÏnõÂ rok, v neÏmzÏ je stacionaÂrnõÂ zdroj provozovaÂn.
(3) Na beÏzÏnyÂ rok se platõÂ poplatek zpravidla zaÂlohoveÏ (odstavec 12); vyÂsÏe zaÂloh se stanovõÂ podle skutecÏneÂho mnozÏstvõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek za prÏedchaÂzejõÂcõÂ
kalendaÂrÏnõÂ rok.
(4) O vyÂsÏi poplatku provozovateluÊ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ rozhoduje krajskyÂ
uÂrÏad a poplatek vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ financÏnõÂ uÂrÏad13) prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta stacionaÂrnõÂho zdroje a v prÏõÂpadeÏ
Prahy financÏnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle sõÂdla orgaÂnu
ochrany ovzdusÏõÂ na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy.
UÂdaje na vyzÏaÂdaÂnõÂ poskytuje krajskyÂ uÂrÏad ministerstvu. Poplatky jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky. KrajskyÂ uÂrÏad vede evidenci
zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a evidenci vymeÏrÏenyÂch poplatkuÊ za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ.
Kopie vesÏkeryÂch rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂch se poplatkuÊ zasõÂlaÂ krajskyÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu
do 7 dnõÂ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci teÏchto rozhodnutõÂ.
(5) O vyÂsÏi poplatku provozovateluÊ strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ rozhodujõÂ obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. Poplatky vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ financÏnõÂ13) uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta stacionaÂrnõÂho
zdroje a v prÏõÂpadeÏ Prahy financÏnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
sõÂdla orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta
Prahy. Tyto poplatky jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky. ObecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vede evidenci strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a evidenci vymeÏrÏenyÂch poplatkuÊ za
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. Kopie vesÏkeryÂch rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂch se poplatkuÊ zasõÂlaÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu
do 7 dnõÂ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci teÏchto rozhodnutõÂ.
(6) O vyÂsÏi poplatku provozovateluÊ malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ rozhoduje a poplatek vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ
obecnõÂ uÂrÏad podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu13).
ObecnõÂ uÂrÏad vede evidenci zpoplatneÏnyÂch malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a evidenci o vymeÏrÏenyÂch poplatcõÂch
za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. VyÂnosy poplatkuÊ jsou prÏõÂ-

13

(8) Poplatky za zvlaÂsÏteÏ velkeÂ, velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje se platõÂ za znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, pro ktereÂ maÂ
zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂ stanoven emisnõÂ limit nebo technickeÂ a dalsÏõÂ podmõÂnky provozu, ktereÂ emisnõÂ limity
nahrazujõÂ. RocÏnõÂ vyÂsÏe sazeb poplatkuÊ a zpuÊsob jejich
vyÂpocÏtuÊ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu.
VypocÏtenyÂ poplatek se zaokrouhluje na celeÂ 100 KcÏ.
(9) RocÏnõÂ vyÂsÏi poplatku pro malyÂ stacionaÂrnõÂ
zdroj vymeÏrÏõÂ obecnõÂ uÂrÏady pevnou cÏaÂstkou v rozmezõÂ
uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, a to uÂmeÏrneÏ
k velikosti stacionaÂrnõÂho zdroje a dobeÏ jeho provozu
v poplatkoveÂm obdobõÂ, prÏõÂpadneÏ podle druhu a spotrÏeby paliva.
(10) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho
a strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen vypocÏõÂtat
poplatek zpuÊsobem podle odstavce 8 za kazÏdyÂ zpoplatneÏnyÂ zdroj a oznaÂmit tento vyÂpocÏet spraÂvci poplatku do 15. uÂnora po skoncÏenõÂ poplatkoveÂho obdobõÂ
nebo v termõÂnu podle odstavce 14. SoucÏasneÏ oznaÂmõÂ
i dalsÏõÂ uÂdaje nutneÂ pro stanovenõÂ vyÂsÏe zaÂloh na poplatek pro dalsÏõÂ poplatkoveÂ obdobõÂ.
(11) SpraÂvce poplatku proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ
v oznaÂmenõÂ podaneÂm provozovatelem, a zjistõÂ-li skutecÏnosti rozhodneÂ pro stanovenõÂ vyÂsÏe poplatku, vydaÂ
rozhodnutõÂ o vymeÏrÏenõÂ poplatku za skoncÏeneÂ poplatkoveÂ obdobõÂ a soucÏasneÏ o vyÂsÏi zaÂloh na poplatky pro
beÏzÏnyÂ rok, prÏesahuje-li poplatek 2 000 KcÏ rocÏneÏ, nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ o vyÂsÏi
poplatku nebo podkladu pro vymeÏrÏenõÂ poplatku pevnou cÏaÂstkou.
(12) ZaÂlohy na poplatky, uvedeneÂ v rozhodnutõÂ
podle odstavce 11, platõÂ provozovatel prÏedem takto:
a) nad 1 000 000 KcÏ rocÏneÏ v meÏsõÂcÏnõÂch zaÂlohaÂch
splatnyÂch nejpozdeÏji do poslednõÂho dne kazÏdeÂho
kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce,
b) nad 10 000 KcÏ do 1 000 000 KcÏ rocÏneÏ vcÏetneÏ ve
cÏtvrtletnõÂch zaÂlohaÂch splatnyÂch nejpozdeÏji do poslednõÂho dne kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho cÏtvrtletõÂ,
c) nad 2 000 KcÏ do 10 000 KcÏ rocÏneÏ vcÏetneÏ v pololetnõÂch zaÂlohaÂch splatnyÂch nejpozdeÏji do

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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30. cÏervna a 30. prosince prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho
roku.
SpraÂvce poplatku muÊzÏe na zÏaÂdost provozovatele, bez
prÏihleÂdnutõÂ k jinyÂm duÊvoduÊm nezÏ financÏnõÂm, stanovit
v rozhodnutõÂ termõÂny uÂhrad zaÂloh odlisÏneÂ od lhuÊt uvedenyÂch pod põÂsmeny a) azÏ c), prÏitom vsÏak musõÂ provozovateli ulozÏit povinnost uÂhrady celkoveÂ vyÂsÏe zaÂloh
na poplatky pro beÏzÏnyÂ rok nejpozdeÏji do 30. prosince
prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.
(13) Poplatky do vyÂsÏe 2 000 KcÏ rocÏneÏ platõÂ provozovatel jednoraÂzoveÏ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v rozhodnutõÂ
o vymeÏrÏenõÂ poplatku.
(14) ZaÂlohy na poplatek v prvnõÂm roce uvedenõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje do provozu se stanovõÂ vyÂpocÏtem z jeho projektovaneÂ kapacity. OznamovacõÂ
povinnost podle odstavce 10 je provozovatel povinen
splnit do 2 meÏsõÂcuÊ od vydaÂnõÂ povolenõÂ k provozu.
(15) SpalovacõÂ zdroj o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu do 50 kW vcÏetneÏ nenõÂ prÏedmeÏtem poplatku za
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ a nevztahuje se na neÏj oznamovacõÂ povinnost podle odstavce 16.
(16) Provozovatel maleÂho zpoplatneÏneÂho zdroje
je povinen zaslat do 15. uÂnora po skoncÏenõÂ poplatkoveÂho obdobõÂ podklady pro stanovenõÂ vyÂsÏe poplatku na
beÏzÏnyÂ rok.
§ 20
OznamovacõÂ povinnosti
SkutecÏnosti zaklaÂdajõÂcõÂ vznik nebo oduÊvodnÏujõÂcõÂ
zmeÏny vyÂsÏe poplatkuÊ vcÏetneÏ zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zmeÏnu provozovatele je provozovatel povinen oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvci poplatku
do 30 dnuÊ od vzniku teÂto skutecÏnosti jako podklad
pro vydaÂnõÂ noveÂho rozhodnutõÂ, kteryÂm se puÊvodnõÂ
rozhodnutõÂ o vymeÏrÏenõÂ poplatku a jeho zaÂloh zrusÏõÂ.
§ 21
Odklad placenõÂ cÏaÂsti poplatkuÊ
za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) Pokud provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho
nebo strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje prokazatelneÏ zahaÂjõÂ u tohoto zdroje praÂce za uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ emisõÂ
zpoplatneÏneÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky alesponÏ o 15 % a splnõÂ
podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 2, spraÂvce poplatku rozhodne o odkladu placenõÂ zaÂloh na poplatky u teÂto laÂtky
ve vyÂsÏi 60 % z celkoveÂ vyÂsÏe poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ po dobu realizace teÏchto pracõÂ.
(2) PodmõÂnky odkladu placenõÂ stanoveneÂ vyÂsÏe zaÂloh poplatku podle odstavce 1 jsou
a) plneÏnõÂ emisnõÂch limituÊ stanovenyÂch u stacionaÂrnõÂho zdroje,
b) zÏaÂdost provozovatele o odlozÏenõÂ cÏaÂsti poplatkuÊ
s podrobnyÂm popisem pracõÂ a jejich cÏasoveÂho pruÊbeÏhu na snõÂzÏenõÂ pozÏadovaneÂ vyÂsÏe emisõÂ zpoplat-
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neÏneÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
c) oznaÂmenõÂ prokazatelneÂho zahaÂjenõÂ pracõÂ za uÂcÏelem snizÏovaÂnõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje a
d) ukoncÏenõÂ pracõÂ za uÂcÏelem snizÏovaÂnõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje nejdeÂle do 2 let od jejich zapocÏetõÂ.
(3) OdlozÏenõÂ cÏaÂsti zaÂloh poplatku za uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje se vztahuje na zdroj
nebo zarÏõÂzenõÂ zdroje, ktereÂ lze samostatneÏ provozovat
a na ktereÂm jsou prÏõÂmo provaÂdeÏny praÂce za uÂcÏelem
snõÂzÏenõÂ emisõÂ, a na ty zpoplatneÏneÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
jimi vypousÏteÏneÂ, kteryÂch se praÂce na snõÂzÏenõÂ emisõÂ dotyÂkaÂ.
(4) Odklad placenõÂ cÏaÂsti zaÂloh poplatku spraÂvce
poplatku povolõÂ od prvnõÂho dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho
po dni skutecÏneÂho zahaÂjenõÂ stavby nebo uÂpravy zarÏõÂzenõÂ zdroje dolozÏeneÂho zaÂpisem ve stavebnõÂm denõÂku
nebo v protokolu o zahaÂjenõÂ pracõÂ. Odklad koncÏõÂ poslednõÂm dnem meÏsõÂce, ve ktereÂm bylo dorucÏeno põÂsemneÂ oznaÂmenõÂ provozovatele o ukoncÏenõÂ pracõÂ
spraÂvci poplatku.
(5) PlaÂnovanou dobu realizace pracõÂ podle odstavce 1 a podmõÂnky odkladu cÏaÂsti zaÂloh poplatku stanovõÂ spraÂvce poplatku v rozhodnutõÂ vydaneÂm podle
odstavce 1. Kopii vydaneÂho rozhodnutõÂ zasõÂlaÂ mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu do 7 dnõÂ ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci tohoto rozhodnutõÂ.
§ 22
ProminutõÂ nebo doplacenõÂ cÏaÂsti poplatku
za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) Provozovatel je povinen oznaÂmit spraÂvci poplatku ukoncÏenõÂ pracõÂ na snõÂzÏenõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho
zdroje podle § 21 odst. 1 ve lhuÊteÏ nejpozdeÏji do 30 dnuÊ
ode dne vzniku teÂto skutecÏnosti.
(2) LhuÊta urcÏenaÂ k ukoncÏenõÂ pracõÂ na snõÂzÏenõÂ
emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje je splneÏna, jestlizÏe provozovatel prÏed jejõÂm uplynutõÂm prokaÂzÏe dosazÏenõÂ stanovenyÂch uÂrovnõÂ emisõÂ uvedenyÂch v rozhodnutõÂ k odlozÏenõÂ placenõÂ cÏaÂsti zaÂloh poplatkuÊ. V zaÂvazÏnyÂch prÏõÂpadech muÊzÏe spraÂvce poplatku prodlouzÏit lhuÊtu k dodaÂnõÂ vyÂsledkuÊ meÏrÏenõÂ ke splneÏnõÂ pozÏadovanyÂch
hodnot, nejpozdeÏji vsÏak do 6 meÏsõÂcuÊ od stanoveneÂ
lhuÊty k ukoncÏenõÂ pracõÂ podle § 21 odst. 5.
(3) DokoncÏõÂ-li provozovatel praÂce na snõÂzÏenõÂ
emisõÂ v souladu se stanovenyÂmi podmõÂnkami v rozhodnutõÂ, vcÏetneÏ splneÏnõÂ lhuÊty podle odstavce 2, spraÂvce
poplatku promine povinnost doplatit odlozÏenou cÏaÂst
poplatku. PrÏi nedodrzÏenõÂ podmõÂnek odkladu placenõÂ
cÏaÂsti zaÂloh poplatku rozhodne spraÂvce poplatku o povinnosti odlozÏenou cÏaÂst poplatku doplatit a stanovõÂ
k tomu provozovateli prÏimeÏrÏenou lhuÊtu. SpraÂvce poplatku vydaÂ rozhodnutõÂ o prominutõÂ nebo doplacenõÂ
poplatku do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy zjistil skutecÏnosti
rozhodneÂ pro vydaÂnõÂ takoveÂho rozhodnutõÂ. Kopii vy-
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daneÂho rozhodnutõÂ zasõÂlaÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu do 7 dnõÂ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci tohoto rozhodnutõÂ.
(4) Pokud dosÏlo ke zpozÏdeÏnõÂ pracõÂ na snõÂzÏenõÂ
emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje, ktereÂ prokazatelneÏ nenõÂ
zavineÏno provozovatelem, spraÂvce poplatku k zÏaÂdosti
provozovatele lhuÊtu ukoncÏenõÂ pracõÂ prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏõÂ, nejdeÂle vsÏak o 1 rok.
(5) V prÏõÂpadeÏ, zÏe provozovatel nedosaÂhne plaÂnovaneÂho snõÂzÏenõÂ emisõÂ uvedeneÂho v rozhodnutõÂ podle
§ 21 odst. 1 prÏi splneÏnõÂ vsÏech ostatnõÂch stanovenyÂch
podmõÂnek, muÊzÏe spraÂvce poplatku rozhodnout o prominutõÂ pomeÏrneÂ cÏaÂsti odlozÏeneÂ vyÂsÏe poplatkuÊ odpovõÂdajõÂcõÂ podõÂlu snõÂzÏenõÂ emisõÂ skutecÏneÏ dosazÏeneÂho z puÊvodneÏ plaÂnovaneÂ hodnoty.
H L AVA I I I
OCHRANA OZONOVEÂ VRSTVY ZEMEÏ
§ 23
Ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ upravujõÂ praÂvnõÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ13a). Tato cÏaÂst zaÂkona obsahuje ustanovenõÂ k jejich provedenõÂ a dalsÏõÂ
ustanovenõÂ na ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ.
§ 24
(1) Ministerstvo muÊzÏe povolit13b) pouzÏõÂvaÂnõÂ hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ jako hasicõÂch prostrÏedkuÊ ve
staÂvajõÂcõÂch systeÂmech pozÏaÂrnõÂ ochrany, pokud se pouzÏõÂvajõÂ jako naÂhrada za halony podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13b), za teÏchto podmõÂnek
a) halony obsazÏeneÂ v takovyÂch systeÂmech pozÏaÂrnõÂ
ochrany se vymeÏnõÂ uÂplneÏ,
b) takto zõÂskaneÂ halony se znesÏkodnõÂ,
c) 70 % naÂkladuÊ na znesÏkodneÏnõÂ uhradõÂ dodavatel
hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ.
(2) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o povolenõÂ ministerstva
podle odstavce 1 a povolenõÂ ministerstva podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch
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ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 25 azÏ 28
zrusÏeny
§ 29
(1) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ provaÂdeÏjõÂ servisnõÂ praÂce, uÂdrzÏby,
demontaÂzÏe nebo likvidace chladicõÂch zarÏõÂzenõÂ, klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ, zarÏõÂzenõÂ s tepelnyÂmi cÏerpadly, zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch rozpousÏteÏdla nebo systeÂmuÊ pozÏaÂrnõÂ
ochrany a hasicõÂch prÏõÂstrojuÊ, jsou povinny prÏi provaÂdeÏnõÂ teÏchto cÏinnostõÂ znovuzõÂskaÂvat regulovaneÂ laÂtky
a naÂsledneÏ tyto laÂtky znesÏkodnit, regenerovat nebo recyklovat. ZnovuzõÂskaÂvaÂnõÂ, znesÏkodneÏnõÂ, regeneraci
nebo recyklaci regulovanyÂch laÂtek lze vykonaÂvat jen
s povolenõÂm ministerstva. PovolenõÂ se vydaÂvaÂ na dobu
cÏasoveÏ omezenou.
(2) FyzickeÂ osoby podõÂlejõÂcõÂ se prÏõÂmo na provaÂdeÏnõÂ cÏinnostõÂ podle odstavce 1 jsou povinny splnit kvalifikacÏnõÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem a oznaÂmit ministerstvu jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, datum narozenõÂ,
adresu mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu
u osob, ktereÂ jsou obcÏany CÏeskeÂ republiky, nebo adresu mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ nebo adresu urcÏenou pro
dorucÏovaÂnõÂ u osob, ktereÂ nejsou obcÏany CÏeskeÂ republiky, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo zameÏstnavatele, bylo-li prÏideÏleno, druh a rozsah cÏinnostõÂ a zmeÏny teÏchto uÂdajuÊ.
OznaÂmenõÂ uÂdajuÊ a splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch pozÏadavkuÊ
je podmõÂnkou vyÂkonu teÏchto cÏinnostõÂ.
(3) RegulovaneÂ laÂtky, ktereÂ nemohou byÂt vyuzÏity,
musõÂ byÂt osobou, v jejõÂmzÏ drzÏenõÂ se nachaÂzejõÂ, znesÏkodneÏny zpuÊsobem stanovenyÂm v povolenõÂ ministerstva. Pokud tato osoba nemaÂ povolenõÂ ke znesÏkodneÏnõÂ
regulovanyÂch laÂtek, je povinna je prÏedat osobaÂm, ktereÂ
takoveÂ povolenõÂ ministerstva majõÂ. V dokladu o prÏedaÂnõÂ
musõÂ byÂt uvedeno cÏõÂslo prÏõÂslusÏneÂho povolenõÂ.
(4) UÂniky regulovanyÂch laÂtek kontrolujõÂ a evidujõÂ
osoby, ktereÂ jsou zapsaÂny do registru reviznõÂch technikuÊ chladicõÂch a klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ vedeneÂho ministerstvem. UÂniky methylbromidu z fumigacÏnõÂch za-

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2037/2000 ze dne 29. cÏervna 2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou
vrstvu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2038/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 2037/2000
o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu, pokud jde o inhalaÂtory odmeÏrÏenyÂch daÂvek a daÂvkovacÏuÊ leÂcÏiv, a narÏõÂzenõÂ
EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2039/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 2037/2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ
ozonovou vrstvu, pokud jde o zaÂkladnõÂ rok pro prÏideÏlenõÂ kvoÂt hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ.
13b
) PrÏõÂloha VII narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2037/2000 ze dne 29. cÏervna 2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ
ozonovou vrstvu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2038/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES)
cÏ. 2037/2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu, pokud jde o inhalaÂtory odmeÏrÏenyÂch daÂvek a daÂvkovacÏuÊ leÂcÏiv,
a narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2039/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 2037/2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ
posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu, pokud jde o zaÂkladnõÂ rok pro prÏideÏlenõÂ kvoÂt hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ.
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rÏõÂzenõÂ kontrolujõÂ a evidujõÂ osoby, ktereÂ jsou zapsaÂny do
registru reviznõÂch technikuÊ fumigacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ vedeneÂho ministerstvem. UvedeneÂ osoby jsou prÏed zapsaÂnõÂm do teÏchto registruÊ povinny prokaÂzat splneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
ZÏaÂdost o zapsaÂnõÂ do registru obsahuje jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, datum narozenõÂ,
adresu mõÂsta trvaleÂho pobytu u osob, ktereÂ jsou obcÏany
CÏeskeÂ republiky, nebo adresu mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ
nebo adresu urcÏenou pro dorucÏovaÂnõÂ u osob, ktereÂ nejsou obcÏany CÏeskeÂ republiky, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo zameÏstnavatele, bylo-li prÏideÏleno, seznam prÏõÂstrojoveÂho
vybavenõÂ a postupuÊ kontroly uÂnikuÊ regulovanyÂch laÂtek
a doklad o splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch pozÏadavkuÊ. RozhodnutõÂ o zapsaÂnõÂ do registru vydaÂvaÂ ministerstvo na dobu
urcÏitou, nejdeÂle na dobu 5 let. Ministerstvo muÊzÏe zrusÏit
rozhodnutõÂ o zaÂpisu do registru v prÏõÂpadeÏ, zÏe dojde
k podstatneÂ zmeÏneÏ podmõÂnek, za kteryÂch dosÏlo k zaÂpisu do registru, nebo prÏi zaÂvazÏneÂm porusÏenõÂ teÏchto
podmõÂnek cÏi povinnostõÂ stanovenyÂch zaÂkonem nebo
praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂmi ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
(5) SplneÏnõÂ podmõÂnek podle odstavce 2 nebo zaÂpis
do registruÊ podle odstavce 4 se nevyzÏaduje u osoby,
kteraÂ je usazena v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie
a na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ vykonaÂvat
cÏinnost uvedenou v odstavci 2 nebo 4, pokud prokaÂzÏe,
zÏe
a) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie,
b) splnÏuje kvalifikacÏnõÂ pozÏadavky stanoveneÂ cÏlenskyÂm staÂtem k vyÂkonu cÏinnosti podle odstavce 2
nebo 4 v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ13a).
Doklady o splneÏnõÂ podmõÂnek podle põÂsmen a) a b) je
tato osoba povinna prÏedlozÏit prÏed zahaÂjenõÂm teÏchto
cÏinnostõÂ.
(6) ProvozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ s naÂplnõÂ regulovaneÂ
laÂtky nad 3 kg, ktereÂ se neprÏemist'uje, jsou povinni
prostrÏednictvõÂm osoby, kteraÂ je zapsaÂna do registru reviznõÂch technikuÊ chladicõÂch a klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ
nebo kteraÂ provozuje svoji cÏinnost v souladu s odstavcem 5, kazÏdorocÏneÏ zajistit kontrolu teÏchto zarÏõÂzenõÂ
a vyÂsledky kontroly evidovat a uchovaÂvat. ProvozovateleÂ jsou povinni kontrolou zjisÏteÏneÂ zaÂvady zpuÊsobujõÂcõÂ uÂniky regulovanyÂch laÂtek odstranit nejpozdeÏji do
jednoho meÏsõÂce od jejich zjisÏteÏnõÂ.
(7) VyÂrobky vyrÏazeneÂ z pouzÏõÂvaÂnõÂ, ktereÂ obsahujõÂ
regulovaneÂ laÂtky, jsou nebezpecÏnyÂm odpadem podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7).
(8) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
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zÏaÂdosti o povolenõÂ podle odstavce 1, zaÂvazneÂ technologie znovuzõÂskaÂvaÂnõÂ regulovanyÂch laÂtek a zpuÊsob
kontroly a evidence teÏchto laÂtek, pozÏadavky na kvalifikaci osob provaÂdeÏjõÂcõÂch cÏinnosti podle odstavce 1
a podmõÂnky zaÂpisu do registruÊ reviznõÂch technikuÊ podle odstavce 4.
§ 30
zrusÏen
§ 31
OznacÏovaÂnõÂ obaluÊ a vyÂrobkuÊ
s regulovanyÂmi laÂtkami a dalsÏõÂ povinnosti
(1) VyÂrobci, dovozci do CÏeskeÂ republiky, vyÂvozci
z CÏeskeÂ republiky a prÏepravci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, jsou povinni uveÂst zrÏetelneÂ
oznacÏenõÂ ¹NebezpecÏneÂ ozonuª nebo ¹Dangerous to
the ozone layerª na kazÏdyÂ obal nebo vyÂrobek. TõÂmto
opatrÏenõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy18).
(2) VyÂrobci, dovozci do CÏeskeÂ republiky a prÏepravci vyÂrobkuÊ, ktereÂ obsahujõÂ regulovaneÂ laÂtky, jsou
povinni v pruÊvodnõÂ dokumentaci uvaÂdeÏt naÂzev a oznacÏenõÂ regulovaneÂ laÂtky, jejõÂ mnozÏstvõÂ, upozorneÏnõÂ na nebezpecÏõÂ pro ozonovou vrstvu ZemeÏ a doporucÏenyÂ zpuÊsob znesÏkodneÏnõÂ.
(3) Prodejci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ
je obsahujõÂ, jsou povinni je oznacÏit podle odstavce 1,
pokud oznacÏenõÂ nemajõÂ a z pruÊvodnõÂ dokumentace je
zrÏejmeÂ, zÏe vyÂrobek tyto laÂtky obsahuje. Tuto povinnost prodejci nemajõÂ, pokud prokaÂzÏõÂ, zÏe v pruÊvodnõÂ
dokumentaci nebyl obsah teÏchto laÂtek uveden.
(4) Dovozci a vyÂvozci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, jsou povinni uvaÂdeÏt v celnõÂm
prohlaÂsÏenõÂ naÂzev a oznacÏenõÂ regulovaneÂ laÂtky a koÂd
kombinovaneÂ nomenklatury a prÏedlozÏit prÏõÂslusÏneÂ
opraÂvneÏnõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
(5) VyÂrobci, dovozci, vyÂvozci, prodejci a prÏepravci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ,
jsou povinni na vyzÏaÂdaÂnõÂ ministerstva, inspekce, CÏeskeÂ
obchodnõÂ inspekce nebo prÏõÂslusÏneÂho celnõÂho uÂrÏadu
prÏedlozÏit dodacõÂ list, prÏõÂpadneÏ celnõÂ doklady k jejich
kontrole.
§ 32
Evidence, vykazovaÂnõÂ a registr regulovanyÂch laÂtek
(1) Osoba opraÂvneÏnaÂ k pouzÏõÂvaÂnõÂ methylbromidu
pro karanteÂnnõÂ a dezinfekcÏnõÂ uÂcÏely ochrany zbozÏõÂ prÏed
prÏepravou je povinna sdeÏlit ministerstvu mnozÏstvõÂ
pouzÏõÂvaneÂho methylbromidu a uÂcÏel takoveÂho pouzÏõÂ-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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vaÂnõÂ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok do 28. uÂnora prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.

uÂcÏely zajisÏteÏnõÂ ochrany zdravõÂ a zÏivota lidõÂ v raÂmci
nezbytneÂ potrÏeby.

(2) Osoba, kteraÂ zachaÂzõÂ s halony, je povinna sdeÏlit ministerstvu pocÏet halonovyÂch instalacõÂ a mnozÏstvõÂ
v nich obsazÏenyÂch halonuÊ, opatrÏenõÂ ke snizÏovaÂnõÂ jejich
emisõÂ a odhad teÏchto emisõÂ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok
do 28. uÂnora prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.

(4) VyÂrobci regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, jsou povinni si poplatek sami vypocÏõÂtat a uhradit jej nejpozdeÏji do 30 dnuÊ po vyskladneÏnõÂ
vyÂrobkuÊ vcÏetneÏ pouzÏitõÂ vyÂrobkuÊ pro vlastnõÂ potrÏebu
StaÂtnõÂmu fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky19). DaÂle jsou povinni do 30 dnuÊ po uplynutõÂ platnosti povolenõÂ prÏedlozÏit inspekci vyuÂcÏtovaÂnõÂ poplatku
za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok. NeuhrazeneÂ poplatky vymaÂhaÂ inspekce.

(3) CelnõÂ orgaÂny prÏedaÂvajõÂ ministerstvu do
28. uÂnora prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku vyÂpis z celnõÂ
evidence vyÂvozu a dovozu regulovanyÂch laÂtek nebo
vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, podle jednotlivyÂch osob
opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok
v rozsahu uÂdajuÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 9 k tomuto
zaÂkonu. Na vyzÏaÂdaÂnõÂ ministerstva poskytnou celnõÂ
orgaÂny v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku informaci o stavu
ve vyÂvozu a dovozu regulovanyÂch laÂtek u vybranyÂch
osob opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ.
(4) Osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ, kteraÂ zachaÂzela v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce s regulovanyÂmi
laÂtkami nebo s vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, prÏedaÂ ministerstvu nejpozdeÏji do 28. uÂnora kalendaÂrÏnõÂho roku
zpraÂvu o mnozÏstvõÂ regulovanyÂch laÂtek, se kteryÂmi skutecÏneÏ v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce zachaÂzela, v rozsahu, kteryÂ zahrne mnozÏstvõÂ v zaÂsobaÂch, znesÏkodneÏneÂ,
recyklovaneÂ nebo regenerovaneÂ podle jednotlivyÂch regulovanyÂch laÂtek vcÏetneÏ vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ.
(5) V prÏõÂpadech zachaÂzenõÂ s regulovanou laÂtkou
jako surovinou nebo technologickyÂm prostrÏedkem
musõÂ osoba podle odstavce 6 podat ministerstvu zpraÂvu
obsahujõÂcõÂ vyÂpocÏet nebo odhad emisõÂ regulovanyÂch laÂtek, ke kteryÂm beÏhem takoveÂho pouzÏõÂvaÂnõÂ dosÏlo.
(6) Ministerstvo vede registr regulovanyÂch laÂtek
a osob, ktereÂ s nimi zachaÂzejõÂ.
§ 33
Poplatky za vyÂrobu a dovoz regulovanyÂch laÂtek
a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ
(1) VyÂrobci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ
je obsahujõÂ, jsou povinni platit poplatek za vyrobeneÂ
laÂtky nebo vyÂrobky ve vyÂsÏi 400 KcÏ za kilogram regulovaneÂ laÂtky.
(2) Poplatek je prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky a je uÂcÏeloveÏ vaÂzaÂn pro pouzÏitõÂ k ochraneÏ ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ.
(3) Poplatku nepodleÂhajõÂ
a) regulovaneÂ laÂtky pouzÏiteÂ jako vstupnõÂ suroviny
pro prÏepracovaÂnõÂ na jineÂ chemickeÂ sloucÏeniny,
b) vyrobeneÂ regulovaneÂ laÂtky slouzÏõÂcõÂ pouze pro
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H L AVA I V
OCHRANA KLIMATICKEÂHO SYSTEÂMU ZEMEÏ
§ 34
NaÂstroje ochrany klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ
(1) NaÂrodnõÂ redukcÏnõÂ cõÂle pro laÂtky ovlivnÏujõÂcõÂ
klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ a lhuÊty k jejich dosazÏenõÂ stanovõÂ NaÂrodnõÂ program ke zmõÂrneÏnõÂ zmeÏny klimatu
ZemeÏ schvalovanyÂ vlaÂdou.
(2) Ministerstvo zajistõÂ inventarizaci emisõÂ a propaduÊ laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ.
§ 35
Povinnosti prÏi ochraneÏ klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ
(1) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho a velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen plnit podmõÂnky ochrany
klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ.
(2) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho a velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen prÏedaÂvat na zaÂkladeÏ vyzÏaÂdaÂnõÂ ministerstvem uÂdaje o vyÂskytu laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch
klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ a jejich prekurzoruÊ u zdroje.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ blizÏsÏõÂ podmõÂnky ochrany klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ, rozsah
a zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ do registru laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ a zaÂvazneÂ cÏaÂsti NaÂrodnõÂho programu ke zmõÂrneÏnõÂ zmeÏny klimatu ZemeÏ, minimaÂlnõÂ kvalifikaci osob, vedenõÂ registru osob a naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o zapsaÂnõÂ do registru.
§ 35a
Emise laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ
ObchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ upravuje zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis19a). Provozovateli stacionaÂrnõÂho zdroje,

) ZaÂkon cÏ. 388/1991 Sb., o StaÂtnõÂm fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 334/1992 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ.

kteryÂ je soucÏaÂstõÂ zarÏõÂzenõÂ, na ktereÂ se vztahuje tento
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, povinnost dodrzÏovat emisnõÂ
limity takovyÂch laÂtek krajskyÂ uÂrÏad neuklaÂdaÂ.
H L AVA V
Â NIÂ INFORMACIÂ VER
Ï IÂSTUPN
Ï OVA
Ï EJNOSTI
ZPR
A MEZINAÂRODNIÂM ORGANIZACIÂM
§ 36
ZprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ verÏejnosti
(1) OrgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ zprÏõÂstupnÏujõÂ verÏejnosti informace o uÂrovni znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ a dalsÏõÂ informace o stavu ovzdusÏõÂ. ZprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ20) nenõÂ tõÂmto ustanovenõÂm dotcÏeno.
(2) OrgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ daÂle zprÏõÂstupnõÂ verÏejnosti podle odstavce 1
a) programy ke zlepsÏovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ a vymezenõÂ oblastõÂ podle § 7 odst. 4,
b) programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 2 a 5,
c) zÏaÂdosti o povolenõÂ a stanoviska orgaÂnu ochrany
ovzdusÏõÂ podle § 17, 23 azÏ 25, 30 a 31 a na zaÂkladeÏ
nich vydanaÂ povolenõÂ a stanoviska,
d) povolenõÂ ke zvyÂsÏenõÂ obsahu sõÂry v kapalnyÂch palivech urcÏenyÂch pro stacionaÂrnõÂ zdroje.
(3) Ministerstvo zabezpecÏuje prostrÏednictvõÂm jõÂm
zrÏõÂzeneÂ praÂvnickeÂ osoby pravidelneÂ informovaÂnõÂ verÏejnosti o kvaliteÏ ovzdusÏõÂ a o aktuaÂlnõÂm stavu ozonoveÂ
vrstvy nad uÂzemõÂm CÏeskeÂ republiky zejmeÂna v pravidelnyÂch relacõÂch verÏejnyÂch sdeÏlovacõÂch prostrÏedkuÊ.
(4) Ministerstvo zprÏõÂstupnÏuje informace o souhrnneÂ rocÏnõÂ vyÂrobeÏ, dovozu a vyÂvozu regulovanyÂch
laÂtek v CÏeskeÂ republice a o plneÏnõÂ mezinaÂrodnõÂch zaÂvazkuÊ CÏeskeÂ republiky v oblasti ochrany ozonoveÂ
vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ v jeho informacÏnõÂch materiaÂlech.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob a rozsah zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ o uÂrovni znecÏisÏteÏnõÂ
ovzdusÏõÂ a o stavu ovzdusÏõÂ.
§ 37
ZprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ
mezinaÂrodnõÂm organizacõÂm
(1) Ministerstvo a dalsÏõÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady
poskytujõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm EvropskeÂ komise
a orgaÂnuÊm uvedenyÂm v mezinaÂrodnõÂch smlouvaÂch, jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, v pozÏadovaneÂm rozsahu a formaÂtu a v pozÏadovanyÂch intervalech informa-
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ce o stavu ovzdusÏõÂ v CÏeskeÂ republice, o zdrojõÂch jeho
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o opatrÏenõÂch prÏijatyÂch k jeho zlepsÏenõÂ
a informace tyÂkajõÂcõÂ se ochrany ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ.
(2) Ministerstvo zajistõÂ vzaÂjemneÂ poskytovaÂnõÂ informacõÂ o stavu ovzdusÏõÂ, ke ktereÂmu se CÏeskaÂ republika zavaÂzala v raÂmci prÏistoupenõÂ k UÂmluveÏ o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ prÏekracÏujõÂcõÂm hranice staÂtuÊ
a ktereÂ vyplyÂvaÂ z mezinaÂrodnõÂch smluv, jimizÏ je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂna.
(3) Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s GeneraÂlnõÂm rÏeditelstvõÂm cel, Ministerstvem pruÊmyslu
Â rÏadem prÏedklaÂdaÂ kazÏdoa obchodu, ministerstvem a U
rocÏneÏ EvropskeÂ komisi a vlaÂdeÏ do 1. cÏervence informaci o
a) opatrÏenõÂch, kteraÂ byla prÏijata na podporu pouzÏõÂvaÂnõÂ biopaliv nebo jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ pro dopravnõÂ uÂcÏely mõÂsto motoroveÂ nafty
nebo motorovyÂch benzinuÊ,
b) naÂrodnõÂch zdrojõÂch urcÏenyÂch pro vyÂrobu biomasy
pro jineÂ pouzÏitõÂ nezÏ v dopraveÏ a
c) celkoveÂm prodeji pohonnyÂch hmot a podõÂlu biopaliv, cÏistyÂch i smõÂchanyÂch, a jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch zdrojuÊ na trhu v prÏedchaÂzejõÂcõÂm roce,
prÏõÂpadneÏ informaci o vsÏech vyÂjimecÏnyÂch stavech
v dodaÂvkaÂch ropy nebo ropnyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ
meÏly vliv na prodej biopaliv a jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch zdrojuÊ.
(4) V prvnõÂ informaci za rok 2005 uvede Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu a ministerstvem vyÂsÏi vlaÂdou stanoveneÂho naÂrodnõÂho indikativnõÂho cõÂle k termõÂnu 31. prosince 2005 a v informaci za rok 2006 vlaÂdou stanovenyÂ
naÂrodnõÂ indikativnõÂ cõÂl k termõÂnu 31. prosince 2010.
V teÏchto informacõÂch zduÊvodnõÂ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu
a ministerstvem rozdõÂl mezi stanovenyÂm naÂrodnõÂm cõÂlem a dosazÏenou skutecÏnostõÂ. NaÂrodnõÂ indikativnõÂ cõÂle
se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
HLAVA VI
Â PRAVEÏ A SANKCE
Ï ENIÂ K NA
OPATR
§ 38
OpatrÏenõÂ k naÂpraveÏ a zaÂkaz provozu
stacionaÂrnõÂho zdroje
(1) Provozovateli, kteryÂ neplnõÂ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy upravujõÂcõÂmi povinnosti prÏi ochraneÏ ovzdusÏõÂ,

) ZaÂkon cÏ. 123/1998 Sb., o praÂvu na informace o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb.
ZaÂkon cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ulozÏõÂ orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ opatrÏenõÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.

§ 40
Sankce

(2) O omezenõÂ nebo zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje rozhodne orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ v prÏõÂpadech, kdy provozovatel

(1) Pokutu ve vyÂsÏi od 20 000 do 10 000 000 KcÏ
ulozÏõÂ
a) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce21) vyÂrobci, dovozci
a prodejci paliv, porusÏõÂ-li povinnosti uvedeneÂ v § 3
odst. 2 nebo 3,
b) inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho
nebo strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, pokud provozuje tento zdroj bez povolenõÂ podle § 17 odst. 1
põÂsm. b) nebo c) nebo d), nebo bez platneÂho rozhodnutõÂ o autorizaci podle tohoto zaÂkona v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 15 odst. 1 põÂsm. c) nebo bez
povolenõÂ u cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 17 odst. 2.

a) provozuje stacionaÂrnõÂ zdroj, na kteryÂ nebylo vydaÂno stanovisko nebo povolenõÂ podle § 17 odst. 1
nebo 2, nebo
b) neplnõÂ prÏi vaÂzÏneÂm a bezprostrÏednõÂm ohrozÏenõÂ
nebo posÏkozenõÂ kvality ovzdusÏõÂ povinnosti podle
§ 11 odst. 1 põÂsm. g) nebo k), nebo
c) nedodrzÏuje emisnõÂ limit nebo prÏõÂpustnou tmavost
kourÏe nebo plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch nebo
pachovyÂch laÂtek nebo nedodrzÏuje prÏõÂpustnou
mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem a nezjednal opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ ulozÏeneÂ orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ podle odstavce 1, nebo
d) opeÏtovneÏ porusÏõÂ povinnosti, za jejichzÏ porusÏenõÂ
mu byla ulozÏena pokuta podle § 40 odst. 2 nebo 3.
(3) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ podle odstavce 2
põÂsm. a) a b) nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 39
OpatrÏenõÂ k naÂpraveÏ
prÏi zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami
(1) PrÏi zjisÏteÏnõÂ zaÂvazÏneÂho porusÏenõÂ povinnostõÂ
nebo zaÂkazuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z ustanovenõÂ hlavy III tohoto
zaÂkona nebo z ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany
ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) inspekce ulozÏõÂ praÂvnickeÂ
nebo fyzickeÂ osobeÏ porusÏujõÂcõÂ tyto povinnosti opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ nebo navrhne zrusÏenõÂ povolenõÂ ministerstva
k zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami nebo s vyÂrobky,
ktereÂ je obsahujõÂ, vcÏetneÏ odejmutõÂ teÏchto laÂtek a vyÂrobkuÊ na naÂklady teÂto osoby a jejich prÏevedenõÂ do
vlastnictvõÂ staÂtu.
(2) Inspekce muÊzÏe ulozÏit, aby osoba uvedenaÂ
v odstavci 1 ucÏinila na svuÊj naÂklad opatrÏenõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ
k nezaÂvadneÂmu znesÏkodneÏnõÂ, prÏõÂpadneÏ recyklaci nebo
regeneraci regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je
obsahujõÂ. PodaÂnõÂ odvolaÂnõÂ proti tomuto rozhodnutõÂ
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) V prÏõÂpadeÏ opakovanyÂch zaÂvazÏnyÂch nedostatkuÊ prÏi zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami nebo s vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, ministerstvo rozhodnutõÂm
zrusÏõÂ povolenõÂ k jejich zachaÂzenõÂ a rozhodne o jejich
znesÏkodneÏnõÂ na naÂklady osoby, u ktereÂ byly nedostatky zjisÏteÏny, vcÏetneÏ naÂhrady prokazatelnyÂch naÂkladuÊ zkousÏek vzorkuÊ zakaÂzanyÂch regulovanyÂch laÂtek.

(2) Pokutu ve vyÂsÏi od 10 000 do 2 000 000 KcÏ
ulozÏõÂ inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho nebo velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ porusÏõÂ alesponÏ jednu
z povinnostõÂ uvedenyÂch v § 3 odst. 2, 3, 4, 6, 7, 9 nebo
v § 11 odst. 1 põÂsm. c), d), e), g), i) azÏ n) a s) nebo v § 11
odst. 2.
(3) Pokutu ve vyÂsÏi od 5 000 do 1 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce provozovateli strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje,
porusÏõÂ-li alesponÏ jednu z povinnostõÂ stanovenyÂch v § 3
odst. 2, 3, 4, 7, 9 nebo v § 11 odst. 1 põÂsm. c), d), e), g),
i) azÏ n) a s).
(4) Pokutu ve vyÂsÏi od 500 do 150 000 KcÏ ulozÏõÂ
obecnõÂ uÂrÏad provozovateli maleÂho stacionaÂrnõÂho
zdroje, porusÏõÂ-li alesponÏ jednu z povinnostõÂ stanovenyÂch v § 3 odst. 3, 4, 9 nebo v § 12 odst. 1.
(5) Pokutu ve vyÂsÏi od 500 do 20 000 KcÏ ulozÏõÂ
orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ provozovateli stacionaÂrnõÂho
zdroje za nesplneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti podle § 19
odst. 10, 14, 16 nebo v § 20 nebo § 22 odst. 1.
(6) Pokutu ve vyÂsÏi od 5 000 do 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho nebo
strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ
a) nesplnil opatrÏenõÂ orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ ze smogoveÂho regulacÏnõÂho systeÂmu podle § 8
odst. 7, nebo
b) nesplnil pravomocneÂ rozhodnutõÂ vydaneÂ podle
§ 38 odst. 2 o omezenõÂ nebo zastavenõÂ provozu
stacionaÂrnõÂho zdroje.
(7) Pokutu od 10 000 do 10 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho nebo
strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ
a) porusÏil alesponÏ jednu z povinnostõÂ stanovenyÂch
v § 11 odst. 1 põÂsm. a), b), f), h), o), p), nebo r),
nebo
b) nesplnil opatrÏenõÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy ulozÏeneÂ
orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ podle § 38 odst. 1, nebo

) ZaÂkon cÏ. 64/1986 Sb., o CÏeskeÂ obchodnõÂ inspekci, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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c) neplnõÂ program zlepsÏovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ, nebo
d) neplnõÂ povinnosti prÏi ochraneÏ klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ podle § 35,
e) nesplnil povinnost podle § 13 odst. 4 nebo 5.
(8) Pokutu ve vyÂsÏi od 1 000 do 10 000 KcÏ ulozÏõÂ
obecnõÂ uÂrÏad provozovateli maleÂho stacionaÂrnõÂho
zdroje, kteryÂ nesplnil
a) opatrÏenõÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy podle § 38 odst. 1,
nebo
b) pravomocneÂ rozhodnutõÂ o omezenõÂ nebo zastavenõÂ
provozu stacionaÂrnõÂho zdroje.
(9) Pokutu od 2 500 do 2 000 000 KcÏ ulozÏõÂ inspekce osobeÏ, kteraÂ porusÏõÂ alesponÏ jednu z povinnostõÂ
a zaÂkazuÊ uvedenyÂch v § 23 azÏ 33 nebo v ustanovenõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) nebo
podmõÂnek stanovenyÂch v povolenõÂ ministerstva vydaneÂho podle § 29 odst. 1 nebo v rozhodnutõÂ o registraci
vydaneÂho podle § 29 odst. 4 a CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce za porusÏenõÂ povinnosti uvedeneÂ v § 31 odst. 1.
(10) Pokutu ve vyÂsÏi od 500 do 150 000 KcÏ ulozÏõÂ
obecnõÂ uÂrÏad osobeÏ, kteraÂ porusÏõÂ alesponÏ jednu z povinnostõÂ ulozÏenou podle § 3 odst. 5 nebo povinnost ulozÏenou v § 3 odst. 11.
(11) Pokutu ve vyÂsÏi od 1 000 do 5 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce osobeÏ, kteraÂ vykonaÂvaÂ cÏinnosti podle § 15
odst. 1 bez platneÂ autorizace.

zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky a z 50 % prÏõÂjmem
obcõÂ, na jejichzÏ uÂzemõÂ k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.
(18) Pokuty ulozÏeneÂ krajskyÂm uÂrÏadem, obecnõÂm
uÂrÏadem a obecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy II tyto orgaÂny vybõÂrajõÂ
a vymaÂhajõÂ. Pokuty ulozÏeneÂ orgaÂnem kraje a orgaÂnem
obce jsou prÏõÂjmem toho orgaÂnu, kteryÂ o pokuteÏ rozhodl, a musõÂ byÂt pouzÏity k ochraneÏ ovzdusÏõÂ na uÂzemõÂ
sveÏrÏeneÂm do jeho puÊsobnosti.
(19) Pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ za porusÏenõÂ povinnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy III vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ inspekce. Pokuty jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky.
(20) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ pokut uklaÂdanyÂch
podle tohoto zaÂkona se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu13).
§ 41
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit nejpozdeÏji
(1) R
do 1 roku ode dne, kdy orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ zjistil
porusÏenõÂ povinnosti, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne,
kdy k porusÏenõÂ povinnosti nebo zaÂkazu dosÏlo.
(2) Dojde-li v dobeÏ do 1 roku ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty k opeÏtovneÂmu porusÏenõÂ povinnosti, za ktereÂ jizÏ byla ulozÏena
pokuta, a provozovatel nezjednal naÂpravu ulozÏenou
orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ, ulozÏõÂ mu tento orgaÂn pokutu azÏ do vyÂsÏe dvojnaÂsobku hornõÂ hranice sazby.

(12) Pokutu ve vyÂsÏi od 1 000 do 5 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce osobeÏ, kteraÂ provaÂdõÂ cÏinnost podle § 15
odst. 1 v rozporu s § 15 odst. 16, 17, 18 nebo 19, nebo
osobeÏ, kteraÂ provaÂdõÂ cÏinnost podle § 29 odst. 1 a 4
v rozporu s § 29 odst. 5.
(13) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ ulozÏõÂ CÏeskaÂ
obchodnõÂ inspekce osobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nesplnõÂ informacÏnõÂ povinnost podle § 3 odst. 11.

(3) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o vyÂsÏi pokuty prÏihlõÂzÏõÂ orgaÂn
ochrany ovzdusÏõÂ k zaÂvazÏnosti porusÏenõÂ zaÂkonneÂ povinnosti, dobeÏ trvaÂnõÂ protipraÂvnõÂho stavu, k vyÂsÏi vznikleÂ
nebo hrozõÂcõÂ sÏkody a k prÏõÂpadnyÂm naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho stavu.

(14) OsobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nevykoupõÂ
mnozÏstvõÂ biopaliv v rozsahu sveÂho podõÂlu na trhu s palivy, ulozÏõÂ CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce pokutu azÏ do vyÂsÏe
5 000 000 KcÏ za nevykoupeneÂ mnozÏstvõÂ biopaliv.
(15) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ CÏeskaÂ
obchodnõÂ inspekce osobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nezajistõÂ, aby jõÂ uvaÂdeÏnyÂ sortiment pohonnyÂch hmot obsahoval minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliva.

VYÂKON SPRAÂVNIÂ CÏINNOSTI NA UÂSEKU
OCHRANY OVZDUSÏIÂ,
OZONOVEÂ VRSTVY A KLIMATICKEÂHO
SYSTEÂMU ZEMEÏ

(16) V prÏõÂpadeÏ, zÏe dosÏlo u jednoho provozovatele
k soubeÏhu porusÏenõÂ võÂce povinnostõÂ podle tohoto zaÂkona, ulozÏõÂ mu prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ pokutu podle ustanovenõÂ, v nichzÏ jsou jednotlivaÂ porusÏenõÂ
zaÂkona uvedena s tõÂm, zÏe pokuty za tato porusÏenõÂ zaÂkona uvedeneÂ v jednotlivyÂch ustanovenõÂch se scÏõÂtajõÂ.
(17) Pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ za porusÏenõÂ povinnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy II vybõÂrajõÂ a vymaÂhajõÂ financÏnõÂ uÂrÏady a jsou z 50 % prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu

H L AVA V II

§ 42
OrgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ vykonaÂvajõÂcõÂ spraÂvnõÂ
cÏinnosti na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ, ozonoveÂ
vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ
SpraÂvnõÂ cÏinnosti na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ, ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ vykonaÂvajõÂ
tyto orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ:
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotnictvõÂ,
c) inspekce,
d) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce,
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celnõÂ uÂrÏady,
kraje,
obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
obce.
§ 43
Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ

Ministerstvo
a) vykonaÂvaÂ puÊsobnost uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu
v oblasti ochrany ovzdusÏõÂ, ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ a na teÏchto uÂsecõÂch rÏõÂdõÂ vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy,
b) vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ dozor na uÂseku ochrany
ovzdusÏõÂ, ochrany ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho
systeÂmu ZemeÏ,
c) zaujõÂmaÂ stanoviska k zaÂmeÏruÊm, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ ovlivnit cÏistotu ovzdusÏõÂ, zejmeÂna ke strategiõÂm rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ, odveÏtvõÂ a uÂzemnõÂch celkuÊ,
d) koordinuje vyÂzkum a sleduje technickyÂ rozvoj
v raÂmci ochrany ovzdusÏõÂ, ochrany ozonoveÂ vrstvy
a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ a podporuje rozsÏirÏovaÂnõÂ technologiõÂ omezujõÂcõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ,
e) zajisÏt'uje sledovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ podle § 6
odst. 8 a provoz zaÂkladnõÂ sõÂteÏ imisnõÂho monitoringu na celeÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a sledovaÂnõÂ
uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 5,
f) zabezpecÏuje jednotnyÂ registr informacÏnõÂho systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ (ISKO) a registr emisõÂ a zdrojuÊ
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 13 odst. 3,
g) zabezpecÏuje inventarizaci emisõÂ a propaduÊ laÂtek
ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ podle § 13
odst. 2 a inventarizaci emisõÂ a propaduÊ regulovanyÂch laÂtek podle § 32 odst. 8,
h) poskytuje odbornou pomoc prÏi prÏõÂpraveÏ programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ,
i) vymezuje oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ
a zverÏejnÏuje seznam zoÂn a aglomeracõÂ podle § 7,
j) prÏipravuje a prÏedklaÂdaÂ vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂrodnõÂ
programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ vybranyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo jejich stanovenyÂch skupin podle
§ 6 odst. 2,
k) odpovõÂdaÂ za zpracovaÂnõÂ emisnõÂch inventur a rocÏnõÂch emisnõÂch projekcõÂ podle § 6 odst. 9,
l) vydaÂvaÂ stanovisko obsahujõÂcõÂ podmõÂnky ochrany
ovzdusÏõÂ podle § 17 odst. 1 põÂsm. a) a povolenõÂ ke
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m)
n)
o)

p)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
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zvyÂsÏeneÂmu obsahu sõÂry v kapalnyÂch palivech podle § 17 odst. 2 põÂsm. h),
kontroluje a hodnotõÂ dodrzÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ
a sledovaÂnõÂ a hodnocenõÂ depozic,
rozhoduje o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂm vydanyÂm inspekcõÂ a krajskyÂmi uÂrÏady,
vydaÂvaÂ a rusÏõÂ povolenõÂ k zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi
laÂtkami podle ustanovenõÂ hlavy III, nebo podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) a podle teÏchto praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jednaÂ za
CÏeskou republiku, zejmeÂna podaÂvaÂ za CÏeskou republiku naÂvrhy nebo zÏaÂdosti podle teÏchto praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
vyhlasÏuje prostrÏednictvõÂm poveÏrÏeneÂ praÂvnickeÂ
osoby meteorologickou prÏedpoveÏd' vzniku smogovyÂch situacõÂ, vznik a ukoncÏenõÂ smogoveÂ situace
a pro zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ podleÂhajõÂcõÂ regulaci regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ podle § 8 odst. 1 a 3,
poskytuje odbornou pomoc krajuÊm a obcõÂm prÏi
zpracovaÂnõÂ regulacÏnõÂch rÏaÂduÊ,
zprÏõÂstupnÏuje informace na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
navrhuje emisnõÂ stropy pro vymezenaÂ uÂzemõÂ, pro
skupiny stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ nebo pro jednotliveÂ
stacionaÂrnõÂ zdroje,
vydaÂvaÂ a rusÏõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle § 15
odst. 1, 13 a 14; provaÂdõÂ kontrolu vyÂkonu teÂto
cÏinnosti,
kontroluje spraÂvnost vyÂsledkuÊ rozptylovyÂch studiõÂ,
rozhoduje o kategorii zdroje v prÏõÂpadech zcela
novyÂch technologiõÂ a jejich zarÏõÂzenõÂ podle § 4
odst. 11,
vede registr21a) reviznõÂch technikuÊ chladicõÂch a klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ a registr21a) reviznõÂch technikuÊ fumigacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ podle § 29 odst. 4.
JmenneÂ seznamy s adresami trvaleÂho bydlisÏteÏ zverÏejnÏuje ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
§ 44
VrchnõÂ staÂtnõÂ dozor

(1) Ministerstvo dozõÂraÂ v raÂmci vrchnõÂho staÂtnõÂho
dozoru, jak orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ dodrzÏujõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ a ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ
vrstvy ZemeÏ13a).

) ZaÂkon cÏ. 365/2000 Sb., o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 317/2002 Sb.
ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(2) Ministerstvo v rozsahu sveÂ puÊsobnosti podle
tohoto zaÂkona je v raÂmci vrchnõÂho staÂtnõÂho dozoru
opraÂvneÏno teÂzÏ dozõÂrat, jak jsou dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ
tohoto zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ
a ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy
ZemeÏ13a) praÂvnickyÂmi a fyzickyÂmi osobami a jak jsou
plneÏny povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ
ochrany ovzdusÏõÂ. ZjistõÂ-li zaÂvady, muÊzÏe ulozÏit opatrÏenõÂ
k jejich odstraneÏnõÂ.
§ 45
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
a) prÏedklaÂdaÂ ministerstvu naÂvrhy ke zprÏõÂsneÏnõÂ imisnõÂch limituÊ v prÏõÂpadech oduÊvodneÏneÂ potrÏeby na
zaÂkladeÏ zhodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik,
b) zpracovaÂvaÂ a vede seznamy referencÏnõÂch koncentracõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek pro hodnocenõÂ a rÏõÂzenõÂ
zdravotnõÂch rizik,
c) provaÂdõÂ sledovaÂnõÂ zdravotnõÂho stavu obyvatelstva
a hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik v oblastech se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ a sõÂdelnõÂch seskupenõÂch
pro potrÏeby zpracovaÂnõÂ programuÊ zlepsÏenõÂ kvality
ovzdusÏõÂ,
d) provaÂdõÂ uÂcÏelovaÂ meÏrÏenõÂ ovzdusÏõÂ ve vybranyÂch sõÂdlech z hlediska ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pro potrÏeby monitorovaÂnõÂ zdravotnõÂho stavu obyvatelstva ve vztahu k zÏivotnõÂmu prostrÏedõÂ, hodnocenõÂ
a rÏõÂzenõÂ zdravotnõÂch rizik podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2); v rozsahu dohodnuteÂm s ministerstvem a na jeho zÏaÂdost se rovneÏzÏ podõÂlõÂ na meÏrÏenõÂ
v zaÂkladnõÂ imisnõÂ sõÂti,
e) zaujõÂmaÂ stanoviska z hlediska ochrany zdravõÂ lidõÂ
k zaÂmeÏruÊm, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ ovlivnit cÏistotu
ovzdusÏõÂ, zejmeÂna ke strategiõÂm rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ, odveÏtvõÂ a uÂzemnõÂch celkuÊ,
f) prÏijõÂmaÂ opatrÏenõÂ zameÏrÏenaÂ na snizÏovaÂnõÂ spotrÏeby
regulovanyÂch laÂtek pro zajisÏteÏnõÂ ochrany zÏivota
a zdravõÂ s ohledem na dostupneÂ naÂhrady a pozÏadavky zabezpecÏenõÂ zdravotnõÂ peÂcÏe; k tomuto
uÂcÏelu zõÂskaÂvaÂ a zpracovaÂvaÂ podklady a hodnocenõÂ
a prÏedaÂvaÂ je ministerstvu.
§ 45a
Ceny podle § 3 odst. 12 se stanovõÂ nejdeÂle na 6 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ doprÏedu samostatneÏ pro jejich jednotliveÂ druhy tak, aby pro vyÂrobnõÂ zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ
do provozu po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona o podporÏe vyuzÏõÂvaÂnõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ byla zarucÏena ekonomickaÂ naÂvratnost obvyklyÂch naÂkladuÊ na vyÂstavbu zarÏõÂzenõÂ na vyÂrobu biopaliv a zarÏõÂzenõÂ na zpracovaÂnõÂ bio-

21b
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paliv do pohonnyÂch hmot a prÏimeÏrÏenyÂ zisk21b), aby
byly vytvorÏeny podmõÂnky pro splneÏnõÂ indikativnõÂch
cõÂluÊ; za uvedenõÂ do provozu se povazÏuje teÂzÏ ukoncÏenõÂ
rekonstrukce technologickeÂ cÏaÂsti staÂvajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ
nebo ukoncÏenõÂ modernizace zvysÏujõÂcõÂ technickou
a ekologickou uÂrovenÏ staÂvajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ. TechnickeÂ
a ekonomickeÂ parametry zarÏõÂzenõÂ, podle kteryÂch jsou
ceny stanoveny, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 46
CÏeskaÂ inspekce zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
(1) Inspekce
a) dozõÂraÂ na dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ tyÂkajõÂcõÂch se ochrany ovzdusÏõÂ, ochrany ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ,
b) provaÂdõÂ u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek za
uÂcÏelem kontroly dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch limituÊ
a emisnõÂch stropuÊ,
c) oveÏrÏuje uÂdaje souhrnneÂ provoznõÂ evidence zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a prÏedaÂvaÂ
je ministerstvu k zajisÏteÏnõÂ evidence o zdrojõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ,
d) spolupracuje s mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny ochrany
ovzdusÏõÂ a je opraÂvneÏna od nich vyzÏadovat informace,
e) rozhoduje v pochybnostech o vymezenõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje a zarÏazenõÂ do prÏõÂslusÏneÂ kategorie stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 4 odst. 10,
f) uklaÂdaÂ naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ a rozhoduje o omezenõÂ
nebo zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 38,
g) upozornÏuje krajskyÂ uÂrÏad na nedostatky ve zpuÊsobu zjisÏt'ovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle
§ 9 odst. 1,
h) uklaÂdaÂ provozovateluÊm zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ pokuty za porusÏenõÂ povinnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy II,
i) rozhoduje v prÏõÂpadeÏ spalovaÂnõÂ võÂce druhuÊ paliv
v jednom zarÏõÂzenõÂ spadajõÂcõÂm do kategorie zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch, velkyÂch nebo strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ o emisnõÂch limitech a dalsÏõÂch pozÏadavcõÂch
na jejich provozovaÂnõÂ podle § 5 odst. 4,
j) zprÏõÂstupnÏuje informace na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
k) shromazÏd'uje a oveÏrÏuje informace potrÏebneÂ pro
posouzenõÂ vlivu vyÂstavby zarÏõÂzenõÂ i jeho provozu
na kvalitu ovzdusÏõÂ v jineÂm staÂteÏ v prÏõÂpadeÏ, zÏe je
prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm uÂrÏaduÊm prÏedlozÏen zaÂmeÏr na
vyÂstavbu zarÏõÂzenõÂ, a prÏedaÂ je ministerstvu,

) § 2 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 580/1990 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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l) vydaÂvaÂ povolenõÂ podle § 17 odst. 1 põÂsm. b) azÏ d)
a § 17 odst. 2 põÂsm. a) azÏ g) a i) a eviduje oznaÂmenõÂ
provozovateluÊ podle § 54 odst. 9 do 31. 12. 2002;
po tomto datu je dotcÏenyÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy
v rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ teÏchto povolenõÂ. Ke kazÏdeÂmu
rÏõÂzenõÂ vydaÂvaÂ sveÂ vyjaÂdrÏenõÂ a poskytuje odbornou
spolupraÂci krajskyÂm uÂrÏaduÊm prÏi udeÏlovaÂnõÂ teÏchto
povolenõÂ. Na vyzvaÂnõÂ poskytuje vyjaÂdrÏenõÂ do
15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti, pokud se s krajskyÂm uÂrÏadem nedohodne jinak. VyjaÂdrÏenõÂ neposkytuje v prÏõÂpadech, kdy s vydaÂnõÂm povolenõÂ souhlasõÂ,
m) schvaluje regulacÏnõÂ rÏaÂdy provozovateluÊ zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
pro uÂcÏely regulace emisõÂ podle § 8,
n) zajisÏt'uje na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ ministerstva podle
§ 39 odst. 1 a 3 odejmutõÂ regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ,
o) uklaÂdaÂ pokuty za porusÏenõÂ povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ
z ustanovenõÂ hlavy trÏetõÂ tohoto zaÂkona nebo praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
(2) Inspekce kontroluje
a) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
b) dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch limituÊ, limitnõÂho obsahu teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek ve vyÂrobcõÂch urcÏenyÂch
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a emisnõÂch stropuÊ
u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, a to vcÏetneÏ prÏõÂpustneÂ tmavosti kourÏe
a prÏõÂpustneÂ mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem,
c) plneÏnõÂ plaÂnuÊ snõÂzÏenõÂ emisõÂ podle § 5 odst. 6 a plaÂnuÊ
zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ podle § 5 odst. 8,
d) dodrzÏovaÂnõÂ varovnyÂch a regulacÏnõÂch opatrÏenõÂ vyhlaÂsÏenyÂch pro stacionaÂrnõÂ zdroje podleÂhajõÂcõÂ regulaci podle § 8 odst. 3 za smogoveÂ situace a dodrzÏovaÂnõÂ regulacÏnõÂch rÏaÂduÊ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
e) vedenõÂ provoznõÂ evidence u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ vcÏetneÏ stanoveneÂho rozsahu uÂdajuÊ,
f) spraÂvnost provaÂdeÏnõÂ autorizovaneÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ
a imisõÂ,
g) cÏinnost autorizovanyÂch osob podle § 16 odst. 3;
v prÏõÂpadeÏ zaÂvazÏnyÂch nedostatkuÊ navrhuje ministerstvu zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob podle § 15 odst. 13,
h) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 3 odst. 2
azÏ 4,
i) jak jsou osobami, ktereÂ zachaÂzejõÂ s regulovanyÂmi
laÂtkami nebo s vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, dodrzÏovaÂny povinnosti a zaÂkazy uvedeneÂ v ustanovenõÂ
hlavy III tohoto zaÂkona nebo ustanovenõÂ praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch
podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a),
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j) plneÏnõÂ povinnostõÂ prÏi ochraneÏ klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ podle § 35.
§ 47
CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce
CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce
a) kontroluje kvalitu paliv na vnitrÏnõÂm trhu v rozsahu
kvalitativnõÂch ukazateluÊ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem a technickyÂmi prÏedpisy,
b) kontroluje prodej regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, podle hlavy III,
c) za zjisÏteÏneÂ nedostatky uklaÂdaÂ pokuty podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu21).
§ 48
Kraje
(1) KrajskyÂ uÂrÏad
a) rozhoduje o vymeÏrÏenõÂ poplatku, odkladu nebo
prominutõÂ cÏaÂsti poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 19 odst. 4, § 21 odst. 1 a § 22 odst. 3 a 5,
b) kontroluje a hodnotõÂ dodrzÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ
a emisnõÂch stropuÊ na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ z informacÏnõÂho
systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ,
c) provaÂdõÂ dozor na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ ve sveÂ
uÂzemnõÂ puÊsobnosti,
d) uklaÂdaÂ plneÏnõÂ plaÂnu snõÂzÏenõÂ emisõÂ nebo zaÂsad
spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje
podle § 5 odst. 6 a 8,
e) vypracovaÂvaÂ krajskyÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 5,
f) vypracovaÂvaÂ programy ke zlepsÏenõÂ kvality
ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 6,
g) podõÂlõÂ se na tvorbeÏ naÂrodnõÂch programuÊ snizÏovaÂnõÂ
emisõÂ jednotlivyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
h) schvaluje naÂvrhy opatrÏenõÂ pro prÏõÂpady havaÂriõÂ
u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
a naÂvrhy na jejich zmeÏny,
i) schvaluje plaÂny snõÂzÏenõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho
zdroje podle § 5 odst. 7,
j) na zÏaÂdost ministerstva se podõÂlõÂ na vymezenõÂ oblastõÂ se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ,
k) poskytuje metodickou pomoc obecnõÂm uÂrÏaduÊm
prÏi vypracovaÂnõÂ mõÂstnõÂch programuÊ ke zlepsÏenõÂ
kvality ovzdusÏõÂ,
l) schvaluje plaÂny zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe
u stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 5 odst. 9,
m) stanovuje pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ, velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ skupiny, pro ktereÂ budou uplatneÏny obecneÂ
emisnõÂ limity podle § 9 odst. 4,
n) vyhlasÏuje signaÂl upozorneÏnõÂ, signaÂl regulace
k omezenõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, ktereÂ
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o)
p)
r)
s)
t)
u)

v)

nepodleÂhajõÂ regulaci podle § 8 odst. 3, a plnõÂ uÂkoly
podle § 8 odst. 7,
zprÏõÂstupnÏuje informace na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
vypracovaÂvaÂ krajskyÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd podle § 8
odst. 5,
ode dne 1. ledna 2003 vydaÂvaÂ povolenõÂ uvedenaÂ
v § 17, s vyÂjimkou stanoviska podle odstavce 1
põÂsm. a) a povolenõÂ podle odstavce 2 põÂsm. h),
uklaÂdaÂ pokuty podle § 40,
vede evidenci oznaÂmenõÂ pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ a velkeÂ
stacionaÂrnõÂ zdroje podle § 54 odst. 9 a uÂdaje z teÂto
evidence poskytuje ministerstvu od 1. ledna 2003,
je dotcÏenyÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy v uÂzemnõÂm,
stavebnõÂm a kolaudacÏnõÂm rÏõÂzenõÂ z hlediska ochrany ovzdusÏõÂ s vyÂjimkou malyÂch stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ,
stanovuje v pochybnostech zpuÊsob zjisÏt'ovaÂnõÂ
emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 1.

(2) Kraj
a) zaujõÂmaÂ stanoviska k mõÂstnõÂm programuÊm snizÏovaÂnõÂ emisõÂ a mõÂstnõÂm programuÊm ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ,
b) vyjadrÏuje se k zaÂmeÏruÊm, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ
ovlivnit cÏistotu ovzdusÏõÂ, k rozvojovyÂm koncepcõÂm
a k programuÊm rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ a odveÏtvõÂ ve sveÂ uÂzemnõÂ puÊsobnosti9),
c) vydaÂvaÂ v prÏeneseneÂ puÊsobnosti narÏõÂzenõÂm program ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
§ 49
ObecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
a) rozhoduje o vymeÏrÏenõÂ poplatku, odkladu nebo
prominutõÂ cÏaÂsti poplatkuÊ za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
podle § 19 odst. 5 a podle § 21 odst. 5 a § 22
odst. 3 a 5 u strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
b) oveÏrÏuje uÂdaje souhrnneÂ provoznõÂ evidence u strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a prÏedaÂvaÂ je ministerstvu k zajisÏteÏnõÂ evidence o stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch,
c) uklaÂdaÂ pokuty podle § 40 odst. 5,
d) vede evidenci oznaÂmenõÂ pro strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ
zdroje podle § 54 odst. 9 a uÂdaje z teÂto evidence
poskytuje ministerstvu.
§ 50
Obce
(1) ObecnõÂ uÂrÏad
a) je dotcÏenyÂm spraÂvnõÂm orgaÂnem v uÂzemnõÂm, stavebnõÂm a kolaudacÏnõÂm rÏõÂzenõÂ z hlediska ochrany
ovzdusÏõÂ,
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b) zprÏõÂstupnÏuje informace podle tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
c) rozhoduje o vymeÏrÏenõÂ poplatkuÊ za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ u malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 19
odst. 6,
d) narÏizuje odstraneÏnõÂ zaÂvad u malyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ podle § 12 odst. 1 põÂsm. f), uklaÂdaÂ opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ teÏchto zaÂvad podle § 38 odst. 1 a uklaÂdaÂ
pokuty za nesplneÏnõÂ teÂto ulozÏeneÂ povinnosti,
e) muÊzÏe vypracovat mõÂstnõÂ program ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ,
f) muÊzÏe vypracovat mõÂstnõÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 6 odst. 5,
g) vyhlasÏuje signaÂl upozorneÏnõÂ, signaÂl regulace
k omezenõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ regulaci podle § 8 odst. 3, a k omezenõÂ
provozu mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ; pokud
jde o zvlaÂsÏteÏ velkeÂ, velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ
zdroje, informuje o porusÏenõÂ povinnostõÂ inspekci,
h) vede evidenci malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, u nichzÏ
tento zaÂkon stanovõÂ ohlasÏovacõÂ povinnost, a poskytuje uÂdaje z teÂto evidence ministerstvu,
i) vydaÂvaÂ povolenõÂ pro cÏinnosti, kde to stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, prÏi kteryÂch vznikajõÂ emise
teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek a ktereÂ odpovõÂdajõÂ kategorii malyÂch ostatnõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. Pro tyto laÂtky muÊzÏe stanovit
fugitivnõÂ emisnõÂ limit v zaÂvislosti na kvaliteÏ
ovzdusÏõÂ v daneÂm mõÂsteÏ.
(2) ObecnõÂ uÂrÏad kontroluje
a) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ provozovateli malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 12 a § 19 odst. 16, za
nedodrzÏenõÂ povinnostõÂ jim uklaÂdaÂ pokuty a naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ a rozhoduje o zastavenõÂ nebo
omezenõÂ provozu teÏchto zdrojuÊ,
b) dodrzÏovaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ tmavosti kourÏe a prÏõÂpustneÂ
mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem u provozovateluÊ malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a za nedodrzÏenõÂ povinnostõÂ uklaÂdaÂ pokuty,
c) uÂcÏinnost spalovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ a rozsahu
vypousÏteÏnyÂch laÂtek u malyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ
podle § 12 odst. 1 põÂsm. f); touto cÏinnostõÂ muÊzÏe
poveÏrÏit odborneÏ zpuÊsobileÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ
osoby podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu10),
d) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ podle § 3 odst. 5 a za jejich
porusÏenõÂ uklaÂdaÂ pokuty.
(3) Obec muÊzÏe obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou
a) stanovit podmõÂnky spalovaÂnõÂ suchyÂch rostlinnyÂch
materiaÂluÊ podle § 3 odst. 5 nebo toto spalovaÂnõÂ
zakaÂzat; prÏi stanovenõÂ podmõÂnek obec prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna ke klimatickyÂm podmõÂnkaÂm, stavu ovzdusÏõÂ
ve sveÂm uÂzemnõÂm obvodu, vegetacÏnõÂmu obdobõÂ
a hustoteÏ zaÂstavby,
b) zakaÂzat neÏktereÂ druhy paliv pro maleÂ spalovacõÂ
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zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ; seznam teÏchto paliv je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 11 k tomuto zaÂkonu,
v oblasti opatrÏenõÂ proti sveÏtelneÂmu znecÏisÏteÏnõÂ regulovat promõÂtaÂnõÂ sveÏtelnyÂch reklam a efektuÊ na
oblohu.
§ 51
CelnõÂ uÂrÏady
CelnõÂ uÂrÏady
provaÂdeÏjõÂ kontrolu dovozuÊ a vyÂvozuÊ regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, podle prÏõÂloh cÏ. 5 a 6 k tomuto zaÂkonu a vybranyÂch laÂtek
ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ podle prÏõÂlohy cÏ. 10 k tomuto zaÂkonu,
nepropustõÂ dovaÂzÏeneÂ nebo vyvaÂzÏeneÂ regulovaneÂ
laÂtky a vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, do navrzÏeneÂho
celnõÂho rezÏimu, nebude-li jim soucÏasneÏ s celnõÂm
prohlaÂsÏenõÂm prÏedlozÏeno povolenõÂ ministerstva vydaneÂ podle tohoto zaÂkona nebo bude-li povoleneÂ
mnozÏstvõÂ prÏekrocÏeno; prÏideÏlenõÂ celneÏ schvaÂleneÂho
urcÏenõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je
obsahujõÂ, vyznacÏõÂ celnõÂ orgaÂny v povolenõÂ vydaneÂm podle tohoto zaÂkona,
poskytujõÂ ministerstvu uÂdaje z celnõÂ evidence podle prÏõÂlohy cÏ. 9 k tomuto zaÂkonu, ktereÂ se tyÂkajõÂ
vyÂvozuÊ a dovozuÊ regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, uvedenyÂch v prÏõÂlohaÂch cÏ. 4 a 6
k tomuto zaÂkonu, novyÂch laÂtek a laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ uvedenyÂch v prÏõÂloze
cÏ. 10 k tomuto zaÂkonu; obdobneÂ uÂdaje poskytujõÂ
prÏi vyÂvozu a dovozu paliv, vyÂrobkuÊ, ktereÂ obsahujõÂ teÏkaveÂ organickeÂ sloucÏeniny, a dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu,
daÂvajõÂ podneÏty ministerstvu k uplatneÏnõÂ vrchnõÂho
staÂtnõÂho dozoru,
provaÂdeÏjõÂ kontrolu prÏi prodeji regulovanyÂch laÂtek
a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je mohou obsahovat,
oznamujõÂ inspekci dalsÏõÂ porusÏenõÂ zaÂkona, kteraÂ prÏi
vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona zjistily.
§ 52
OpraÂvneÏnõÂ kontrolnõÂch orgaÂnuÊ

(1) PoveÏrÏenõÂ zameÏstnanci kazÏdeÂho orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ jsou opraÂvneÏni prÏi vyÂkonu sveÂ cÏinnosti
a) v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu vstupovat, poprÏõÂpadeÏ
vjõÂzÏdeÏt na cizõÂ pozemky nebo vstupovat do cizõÂch
staveb uzÏõÂvanyÂch pro podnikatelskou cÏinnost
nebo provozovaÂnõÂ jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti a vykonaÂvat tam povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
pokud k tomu nenõÂ trÏeba povolenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ; za sÏkodu prÏi vyÂkonu tohoto opraÂvneÏnõÂ zpuÊsobenou odpovõÂdaÂ staÂt, kteryÂ se teÂto odpoveÏdnosti nemuÊzÏe zprostit,
b) pozÏadovat potrÏebneÂ doklady, uÂdaje a põÂsemnaÂ
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nebo uÂstnõÂ vysveÏtlenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se prÏedmeÏtu kontroly,
c) v prÏõÂpadeÏ podezrÏenõÂ na porusÏenõÂ tohoto zaÂkona
odebõÂrat vzorky za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti regulovanyÂch laÂtek a na naÂklady kontrolovanyÂch
osob provaÂdeÏt nebo zajisÏt'ovat jejich rozbory,
d) zadrzÏet regulovaneÂ laÂtky nebo vyÂrobky, ktereÂ je
obsahujõÂ, na naÂklady praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ zakaÂzanyÂch regulovanyÂch laÂtek,
e) zadrzÏet vyÂrobky v prÏõÂpadeÏ podezrÏenõÂ na prÏõÂtomnost zakaÂzaneÂ regulovaneÂ laÂtky muÊzÏe inspekce,
a to azÏ do zjisÏteÏnõÂ vyÂsledku provedeneÂho rozboru;
naÂklady s tõÂm spojeneÂ hradõÂ kontrolovanaÂ osoba,
jestlizÏe se zjistõÂ, zÏe zadrzÏeneÂ vyÂrobky regulovanou
laÂtku obsahujõÂ; o zadrzÏenõÂ vyÂrobkuÊ, provaÂdeÏneÂm
sÏetrÏenõÂ a jejich prÏõÂpadneÂm vydaÂnõÂ sepõÂsÏe inspektor
protokol.
(2) Proti ulozÏeneÂmu rozhodnutõÂ inspekce o zajisÏteÏnõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ a ktereÂ neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm na kvalitu nebo
slozÏenõÂ podle tohoto zaÂkona, muÊzÏe kontrolovanaÂ
osoba podat do 3 pracovnõÂch dnuÊ ode dne seznaÂmenõÂ
s ulozÏenyÂm opatrÏenõÂm naÂmitky pracovisÏti inspekce,
kteryÂm bylo opatrÏenõÂ ulozÏeno. NaÂmitky nemajõÂ odÏ editel inspekce rozhodne o naÂmitkaÂch
kladnyÂ uÂcÏinek. R
bez zbytecÏneÂho odkladu. Jeho rozhodnutõÂ je konecÏneÂ.
PõÂsemneÂ rozhodnutõÂ se dorucÏõÂ kontrolovaneÂ osobeÏ.
(3) ZajisÏteÏnõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, podle odstavce 2 trvaÂ do doby, nezÏ
bude pravomocneÏ rozhodnuto o jejich propadnutõÂ
staÂtu nebo o docÏasneÂm zajisÏteÏnõÂ, dokud nebude prokaÂzaÂno porusÏenõÂ povinnosti podle hlavy III nebo podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
O vraÂcenõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je
obsahujõÂ, sepõÂsÏe inspektor protokol.
(4) InspektorÏi nebo poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci orgaÂnuÊ
ochrany ovzdusÏõÂ jsou povinni
a) prÏi kontrolnõÂ cÏinnosti se prokaÂzat sluzÏebnõÂm pruÊkazem,
b) zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, o kteryÂch
se dozveÏdeÏli v souvislosti s vyÂkonem sveÂ cÏinnosti,
c) prÏi vstupu do cizõÂch objektuÊ informovat provozovatele.
HLAVA VIII
Ï
Â
Ï
SPOLECNA, PRECHODNAÂ A ZRUSÏOVACIÂ
USTANOVENIÂ
§ 53
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) Na rozhodovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona se vzta-
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huje spraÂvnõÂ rÏaÂd22), s vyÂjimkou rozhodovaÂnõÂ podle § 8
a § 17 odst. 1 põÂsm. a).

rodnõÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 3 do
30. cÏervna 2003.

(2) OrgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ, kteryÂ povolenõÂ nebo
rozhodnutõÂ podle tohoto zaÂkona vydal, muÊzÏe na naÂvrh
nebo z vlastnõÂho podneÏtu jõÂm vydaneÂ povolenõÂ nebo
rozhodnutõÂ zmeÏnit nebo zrusÏit,
a) vyzÏaduje-li to verÏejnyÂ zaÂjem na ochraneÏ zdravõÂ
lidõÂ prÏed puÊsobenõÂm neprÏõÂznivyÂch uÂcÏinkuÊ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek na lidskeÂ zdravõÂ, nebo
b) dojde-li ke zmeÏneÏ podmõÂnek rozhodnyÂch pro vydaÂnõÂ povolenõÂ nebo rozhodnutõÂ, nebo
c) dojde-li prÏi vyÂkonu povolenõÂ nebo rozhodnutõÂ
k zaÂvazÏneÂmu nebo opakovaneÂmu porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, nebo
d) nevyuzÏõÂvaÂ-li opraÂvneÏnyÂ vydaneÂho povolenõÂ nebo
rozhodnutõÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho duÊvodu po dobu delsÏõÂ
2 let.

(4) OrgaÂny krajuÊ a orgaÂny obcõÂ vypracujõÂ nejpozdeÏji do 1. ledna 2003 programy ke zlepsÏovaÂnõÂ kvality
ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 6 a programy snõÂzÏenõÂ emisõÂ
podle § 6 odst. 5.

(3) RozhodnutõÂ podle § 5 odst. 4, 6 a 8, § 9
odst. 4, § 17 odst. 1 põÂsm. b), c) a d) a § 17 odst. 2
põÂsm. c), f), g) a i) se nevydajõÂ podle tohoto zaÂkona,
pokud je jejich vydaÂnõÂ nahrazeno postupem v rÏõÂzenõÂ
o vydaÂnõÂ integrovaneÂho povolenõÂ podle zaÂkona o integrovaneÂ prevenci23). OstatnõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona
tõÂm nejsou dotcÏena.
(4) UstanovenõÂ tohoto zaÂkona a jeho provaÂdeÏcõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ stanovujõÂcõÂ technickeÂ pozÏadavky
a dalsÏõÂ podmõÂnky vztahujõÂcõÂ se na vyÂrobky podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4) jsou technickyÂmi prÏedpisy podle tohoto zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).
(5) VesÏkeraÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ, zaÂkazy provozu
nebo cÏinnosti a dalsÏõÂ rozhodnutõÂ ulozÏenaÂ podle § 38
nebo § 39 provozovateluÊm stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ nebo
praÂvnickyÂm nebo fyzickyÂm osobaÂm prÏechaÂzejõÂ na jejich praÂvnõÂ naÂstupce.
§ 54
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) SpraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se
dokoncÏõÂ a sankce ulozÏõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
Podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se postupuje i v prÏõÂpadech,
kdy dosÏlo k porusÏenõÂ zaÂkona v dobeÏ prÏed nabytõÂm
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) OpraÂvneÏnõÂ k autorizovaneÂmu meÏrÏenõÂ emisõÂ
a imisõÂ vydanaÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pozbyÂvajõÂ platnosti dnem
31. prosince 2003.
(3) Ministerstvo prÏedlozÏõÂ vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂ-
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(5) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ podle § 19 na rok 2002 se postupuje podle
dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. Poplatkovou evidenci
prÏedaÂ inspekce orgaÂnuÊm krajuÊ v inventarizovaneÂm
stavu nejpozdeÏji do 30. cÏervna 2002.
(6) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ
u prvnõÂho objektu zdroje nebo jineÂ obdobneÂ rozhodnutõÂ (naprÏõÂklad povolenõÂ ke zmeÏneÏ stavby u zdroje)
1. ledna 2003 nebo pozdeÏji, jsou povinni plnit emisnõÂ
limity a dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu pro tyto zdroje od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. To platõÂ i pro noveÂ cÏaÂsti zdroje o jmenoviteÂm
tepelneÂm prÏõÂkonu 50 MW a võÂce, na neÏzÏ bylo vydaÂno
stavebnõÂ povolenõÂ a byly uvedeny do provozu 1. ledna
2003 nebo pozdeÏji u spalovacõÂch zdrojuÊ uvedenyÂch
v odstavcõÂch 7 a 8, kteryÂm budou emisnõÂ limity stanoveny jako hodnoty odpovõÂdajõÂcõÂ celkoveÂmu jmenoviteÂmu prÏõÂkonu zdroje.
(7) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ
u prvnõÂho objektu zdroje nebo jineÂ obdobneÂ rozhodnutõÂ (naprÏõÂklad povolenõÂ ke zmeÏneÏ stavby u zdroje) do
1. cÏervence 1987, plnõÂ emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky
platneÂ u zdroje prÏed dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
ProvozovateleÂ jsou povinni do 30. cÏervna 2004 prÏedlozÏit plaÂn snizÏovaÂnõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje s cõÂlem
splnit emisnõÂ strop a dalsÏõÂ uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z naÂrodnõÂho programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,
pokud zaÂvazneÏ nevyhlaÂsõÂ plaÂn uÂtlumu provozovaÂnõÂ
spalovacõÂho zdroje formou põÂsemneÂho zaÂvazku statutaÂrnõÂho zaÂstupce provozovatele prÏedaneÂho ministerstvu nejpozdeÏji do 30. cÏervna 2004. PõÂsemnyÂ zaÂvazek
a plaÂn uÂtlumu musõÂ dokladovat, zÏe zdroj bude provozovaÂn po 1. lednu 2008 do 31. prosince 2015, nejvyÂsÏe
vsÏak po celkovou dobu 20 000 hodin. EmisnõÂ strop
bude pro zdroje stanoven na zaÂkladeÏ skutecÏnyÂch rocÏnõÂch emisõÂ tuhyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, oxidu sirÏicÏiteÂho
a oxiduÊ dusõÂku za 5 let provozovaÂnõÂ zdroje do roku 2000 vcÏetneÏ, a to prÏepocÏtem ze skutecÏneÏ dosahovanyÂch hodnot koncentracõÂ jmenovanyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek v odpadnõÂm plynu na hodnoty emisnõÂch limituÊ
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem zdrojuÊm
podle § 54 odst. 8 od 1. ledna 2003.

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 76/2002 Sb., o integrovaneÂ prevenci a o omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 521/2002 Sb.
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(8) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ
u prvnõÂho objektu zdroje nebo jineÂ obdobneÂ rozhodnutõÂ (naprÏõÂklad povolenõÂ ke zmeÏneÏ stavby u zdroje s vyÂjimkou vyÂstavby odsirÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂho
stupenÏ odsõÂrÏenõÂ stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem) od 1. cÏervence 1987 do 31. prosince 2002, jsou
povinni plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky pro tyto
zdroje stanoveneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu nejpozdeÏji od 1. ledna 2003. Do uvedeneÂho data plnõÂ provozovatel emisnõÂ limity platneÂ u spalovacõÂho zdroje
prÏed dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. To platõÂ i pro noveÂ
cÏaÂsti zdroje o jmenoviteÂm tepelneÂm prÏõÂkonu 50 MW
a võÂce, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ a ktereÂ
byly uvedeny do provozu v obdobõÂ od 1. cÏervence 1987
do 31. prosince 2002 u spalovacõÂch zdrojuÊ uvedenyÂch
v odstavci 7, kteryÂm budou emisnõÂ limity stanoveny
jako hodnoty odpovõÂdajõÂcõÂ celkoveÂmu jmenoviteÂmu
prÏõÂkonu zdroje. Povinnosti ulozÏeneÂ tõÂmto zaÂkonem se
nevztahujõÂ na provozovatele stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ uvedeneÂ ve smlouveÏ, kterou CÏeskaÂ republika prÏistupuje
k EvropskeÂ unii, v rozsahu, kteryÂ tato smlouva stanovõÂ,
a po dobu v nõÂ uvedenou.
(9) ProvozovateleÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ vypousÏteÏjõÂcõÂch emise teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek, ktereÂ stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, jsou povinni
a) u stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nebo jineÂ obdobneÂ povolenõÂ
k provozu prÏed dnem 1. dubna 2002 nebo na ktereÂ
se vztahuje odstavec 1 a budou uvedeny do provozu nejpozdeÏji 1. dubna 2003, plnit emisnõÂ limity
a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ teÏchto zdrojuÊ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nejpozdeÏji od 31. rÏõÂjna 2007 a ve lhuÊteÏ do 3 meÏsõÂcuÊ ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nebo od data
uvedenõÂ do provozu oznaÂmit zdroj u prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ. ZarÏõÂzenõÂ vybudovanaÂ
u teÏchto zdrojuÊ na zaÂkladeÏ plaÂnu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ
teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek musõÂ splnÏovat emisnõÂ
limity a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ nejpozdeÏji
od 31. rÏõÂjna 2007. Do tohoto data jsou povinni
plnit emisnõÂ limity platneÂ u zdroje do data uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a dalsÏõÂ podmõÂnky jeho provozovaÂnõÂ uvedeneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu,
b) u stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nebo jineÂ obdobneÂ povolenõÂ
k provozu po 1. dubnu 2003 nebo na ktereÂ se
vztahuje odstavec 1 a budou uvedeny do provozu
po datu 1. dubna 2003, plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ
podmõÂnky provozovaÂnõÂ teÏchto zdrojuÊ vcÏetneÏ
oznaÂmenõÂ provozu zdroje prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
ochrany ovzdusÏõÂ ve lhuÊteÏ do 3 meÏsõÂcuÊ od data
uvedenõÂ zdroje do provozu. Tato povinnost se
vztahuje i na noveÂ cÏaÂsti stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle
põÂsmena a) uvedeneÂ do provozu po 1. dubnu 2003.
U zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nebo jineÂ obdobneÂ povolenõÂ k provozu od
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1. dubna 2001 do 1. dubna 2003, budou plneÏny
tyto podmõÂnky do 31. rÏõÂjna 2006.
(10) ProvozovateleÂ vsÏech spaloven odpaduÊ a dalsÏõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ provozujõÂcõÂch spoluspalovaÂnõÂ
paliva s odpadem jsou povinni plnit emisnõÂ limity
a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a ve lhuÊtaÂch
v neÏm stanovenyÂch podle druhu znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
nebo jejich stanovenyÂch skupin. ProvozovateleÂ jsou
povinni vypracovat a plnit orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ
schvaÂlenyÂ plaÂn snizÏovaÂnõÂ emisõÂ, pokud nejsou u zdroje
schopni plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu, nejpozdeÏji do 1. ledna 2003. TeÏchto emisnõÂch limituÊ jsou povinni dosaÂhnout na zaÂkladeÏ plaÂnu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ nejpozdeÏji
do 28. prosince 2004 nebo ke dni vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost,
nastane-li tato skutecÏnost drÏõÂve. ProvozovateleÂ vsÏech
spaloven odpaduÊ a dalsÏõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ na
spoluspalovaÂnõÂ paliva s odpadem, pro ktereÂ bude vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ po 28. prosinci 2002 nebo kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ po 28. prosinci 2004, jsou povinni
plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem ode dne uvedenõÂ do provozu.
(11) SpalovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ ve strÏednõÂch a malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch jsou jejich provozovateleÂ
povinni ukoncÏit nejpozdeÏji do 2 let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(12) ProvozovateleÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, na ktereÂ
se vztahuje ustanovenõÂ § 18 odst. 1, jsou povinni pozÏaÂdat inspekci o povolenõÂ podle § 17 odst. 2 põÂsm. c) nejpozdeÏji do 2 let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(13) StacionaÂrnõÂ zdroje provozovaneÂ do uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za zarÏazeneÂ do kategoriõÂ
zdrojuÊ ve smyslu § 4 odst. 10, pokud tento zaÂkon nemeÏnõÂ jejich zarÏazenõÂ.
(14) ProvozovateleÂ spaloven odpadu, zarÏõÂzenõÂ
schvaÂlenyÂch pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu a zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ si opatrÏõÂ autorizaci podle § 15
odst. 1 põÂsm. c) nejpozdeÏji do 31. 12. 2003.
§ 55
ZmocneÏnõÂ k vydaÂnõÂ provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
(1) VlaÂda vydaÂ narÏõÂzenõÂ k provedenõÂ § 3 odst. 10,
§ 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 6 odst. 9, § 37 odst. 4
a § 45a.
(2) VlaÂda muÊzÏe narÏõÂzenõÂm stanovit podmõÂnky
ochrany klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ k provedenõÂ § 35
odst. 3, pokud to vyplyne z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, o opatrÏenõÂch ke zmõÂrneÏnõÂ zmeÏn klimatu ZemeÏ.
(3) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12,

§ 6 odst. 9, § 8 odst. 12, § 9 odst. 10, § 10 odst. 2, § 12
odst. 5, § 13 odst. 8, § 15 odst. 22, § 17 odst. 10, § 18
odst. 3, § 23 odst. 7, § 24 odst. 7, § 29 odst. 12, § 33
odst. 5, § 35 odst. 3 a § 36 odst. 5.
(4) SpraÂva staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 3 odst. 12.
§ 56
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
1.
2.

3.
4.

5.
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ZrusÏujõÂ se:
ZaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ).
ZaÂkon cÏ. 389/1991 Sb., o staÂtnõÂ spraÂveÏ ochrany
ovzdusÏõÂ a poplatcõÂch za jeho znecÏisÏt'ovaÂnõÂ, s vyÂjimkou § 6, § 7 odst. 1 a 2, § 8 a prÏõÂlohy k zaÂkonu,
ktereÂ se zrusÏujõÂ k 1. lednu 2003.
ZaÂkon cÏ. 218/1992 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ).
ZaÂkon cÏ. 158/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 218/1992 Sb., a zaÂkon cÏ. 389/1991 Sb.,
o staÂtnõÂ spraÂveÏ ochrany ovzdusÏõÂ a poplatcõÂch za
jeho znecÏisÏt'ovaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 211/1993
Sb., s vyÂjimkou cÏl. II boduÊ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17 a 18, ktereÂ se zrusÏujõÂ k 1. lednu 2003.
ZaÂkon cÏ. 86/1995 Sb., o ochraneÏ ozonoveÂ vrstvy
ZemeÏ.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 61

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervna
2002, s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 19, 21, 22 a 37, kteraÂ
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.

* *

*

ZaÂkon cÏ. 521/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 76/2002 Sb., o integrovaneÂ prevenci a omezovaÂnõÂ
znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci), a zaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ
ovzdusÏõÂ), nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 92/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 86/
/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 521/2002 Sb., nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (3. brÏezna 2004), s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. I
boduÊ 6, 27, 29, 30, 50, 51, 64 azÏ 80, 83, 88, 91, 92, 97
azÏ 100, 102, 103, 113 a 125, kteraÂ nabyla uÂcÏinnosti
dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky
k EvropskeÂ unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 186/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o CelnõÂ spraÂveÏ
CÏeskeÂ republiky, nabyl uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem
jeho vyhlaÂsÏenõÂ (31. prosince 2004).
ZaÂkon cÏ. 180/2005 Sb., o podporÏe vyÂroby elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ energie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o podporÏe vyuzÏõÂvaÂnõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ), nabyl uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem trÏetõÂho
kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. srpna 2005).
ZaÂkon cÏ. 385/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. rÏõÂjna 2005).

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Paroubek v. r.
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