V.
PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
vybraných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
…
§ 6a
(1) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny je povinen zajistit, aby
koupající se fyzické osoby nebyly vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke
koupání, sprchování nebo ochlazování. Provozovatelem se rozumí osoba, která poskytuje saunování
nebo koupání v přírodním nebo umělém koupališti. Ke splnění povinnosti podle věty první je
provozovatel
a) umělého koupaliště nebo sauny povinen zajistit, aby voda ke koupání, sprchování nebo
ochlazování vyhovovala hygienickým limitům mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů
jakosti,
b) přírodního koupaliště povinen monitorovat jakost vody ke koupání nebo sprchování zajištěním
laboratorní kontroly ukazatelů znečištění podle odstavce 3 písm. a) a c), prováděním vizuální kontroly
znečištění vody ke koupání makroskopickými řasami nebo odpady a hodnocením znečištění vody ke
koupání z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se fyzických osob; obdobnou povinnost má
krajská hygienická stanice Státní hygienická služba v případě povrchových vod ke koupání
uvedených v seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a), nemá-li tuto povinnost provozovatel nebo osoba
uvedená v § 6d.
(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b) při zajištění vody ke sprchování provozovatel
přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nemá, je-li voda ke sprchování dodávána postupem
podle § 3 odst. 3.
(3) Znečištěním vody ke koupání nebo ochlazování se rozumí
a) překročení hygienického limitu mikrobiologického ukazatele jakosti vody ke koupání v přírodním
koupališti nebo překročení hygienického limitu fyzikálního ukazatele vody ke koupání v nádrži ke
koupání nebo ve stavbě povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění
vody,
b) překročení hygienického limitu mikrobiologického, fyzikálního nebo chemického ukazatele jakosti
vody ke koupání v umělém koupališti nebo ochlazování v sauně,
c) překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic ve vodě ke koupání v přírodním koupališti;
rozmnožením sinic se rozumí nahromadění sinic ve formě květu, koberce nebo pěny, nebo
d) výskyt odpadů, mnohobuněčných organismů nebo makroskopických řas v rozsahu, který ovlivňuje
jakost vody ke koupání v přírodním koupališti a představuje riziko pro zdraví koupajících se fyzických
osob.
(4) Znečištění vody ke sprchování se posuzuje podle hygienických limitů ukazatelů jakosti
vody ke koupání, jde-li o přírodní nebo umělé koupaliště, nebo podle hygienických ukazatelů vody k
ochlazování, jde-li o saunu.
(5) Hygienické limity ukazatelů jakosti vody ke koupání v umělém koupališti a ochlazování v
sauně se stanoví jako mezní hodnoty nebo nejvyšší mezní hodnoty. Mezní hodnotou je hodnota, jejíž
překročení signalizuje nedodržení některého ukazatele nebo hygienického požadavku, které mohou
vést k ohrožení zdraví koupajících se fyzických osob. Nejvyšší mezní hodnotou je hodnota, při jejímž
překročení je ohroženo zdraví koupajících se osob.
(6) Mezní a nejvyšší mezní hodnoty mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů
jakosti vody ke koupání v umělém koupališti a ochlazování v sauně, hygienické limity
mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, pravidla sledování a
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způsob hodnocení mnohobuněčných organismů v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty
rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody a pravidla
monitorování jakosti vody v přírodním koupališti, dále pravidla pro její posuzování, hodnocení a
klasifikaci a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti v přírodním koupališti upraví prováděcí
právní předpis.
…
§ 6g
(1) Ministerstvo zdravotnictví každoročně do 31. března sestaví ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí a Ministerstvem zemědělství seznam, ve kterém uvede
a) přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle §
6a, povrchové vody využívané ke koupání podle § 6d a další povrchové vody, kde lze očekávat, že se
v nich bude koupat velký počet fyzických osob a nebyl pro ně vydán příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví trvalý zákaz koupání (dále jen „další povrchové vody ke koupání“); přírodní
koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, a
povrchové vody využívané ke koupání podle § 6d se do této části seznamu zařadí jen v případě, že
lze u nich očekávat, že se v nich bude koupat velký počet fyzických osob a nebyl pro ně vydán
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před
koupáním; velký počet fyzických osob se posuzuje s ohledem na hustotu osídlení, infrastrukturu,
lokální význam koupacího místa a opatření přijatá na podporu koupání,
b) přírodní koupaliště místního významu na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání
provozovatel podle § 6a nebo využívaných ke koupání podle § 6d, pro které nebyl vydán příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání,
c) koupací sezónu.
(2) Koupací sezónou jednotlivých přírodních koupališť se rozumí zpravidla období od 30.
května do 1. září nebo období, během něhož lze očekávat velký počet koupajících se fyzických osob.
(3) Seznam podle odstavce 1 zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví veřejnosti k připomínkám
na dobu 10 kalendářních dnů na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic
a jejich Státní hygienické služby a jejích územních pracovišť veřejnosti k připomínkám; za den, od
kterého počíná plynout tato doba, se považuje den, ve kterém byl seznam vyvěšen nejpozději.
Seznam upravený na základě vyhodnocení uplatněných připomínek uveřejní Ministerstvo zdravotnictví
na úřední desce ve svém sídle, na úředních deskách v sídle krajských hygienických stanic Státní
hygienické služby a jejích územních pracovišť a na Portálu veřejné správy. Ministerstvo životního
prostředí předloží seznam vod ke koupání podle odstavce 1 písm. a) každoročně před zahájením
koupací sezóny Evropské komisi s uvedením důvodů jeho změn, pokud k nim došlo oproti
předchozímu roku.
(4) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví dále předloží
Evropské komisi do 31. prosince kalendářního roku za uplynulou koupací sezónu zprávu o výsledcích
monitorování a posouzení jakosti povrchových vod uvedených v seznamu podle odstavce 1 písm. a)
spolu s informací o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho důvodech a s popisem významných
opatření, která byla podle tohoto zákona a vodního zákona8a) přijata příslušnými správními úřady k
řízení jakosti vody ke koupání.
(5) Ministerstvo zdravotnictví dále informuje Evropskou komisi o povolení podle § 6e k
provedení mikrobiologického rozboru vod ke koupání uvedených v seznamu podle odstavce 1 písm.
a) včetně hodnocení rovnocennosti metodám a pravidlům stanoveným prováděcím právním
předpisem.
…

DÍL 4

V.
Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby
§ 19
Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných
(1) Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb (§ 23),
výroba potravin,18) zpracování potravin18), uvádění potravin na trh18), výroba kosmetických přípravků,
provozování úpraven vod a vodovodů6a), provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry,
solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při
níž je porušována integrita kůže.
(2) Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách (§ 23), při
výrobě potravin, zpracování potravin18) nebo při uvádění potravin na trh 18) do přímého styku s
potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo
pokrmy, fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování
vodovodů6a) do přímého styku s vodou a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v
ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich
ingrediencemi nebo tělem spotřebitele (dále jen "fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky
závažné") musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz
před zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost 11) nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb61). Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní
prohlídku.
(3) Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle odstavce 2 upraví prováděcí
právní předpis. Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže
vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí
zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je
povinen umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu
byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena. Složení komise, vzor osvědčení o úspěšném
složení zkoušky a podmínky provedení zkoušky upraví prováděcí právní předpis.
…
§ 26
Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání
(1) Výrobce nebo dovozce předmětů běžného užívání uvedených v § 25 odst. 1 písm. a) a c) je
povinen, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak, zajistit, aby jím vyráběné
nebo dovážené předměty běžného užívání byly při uvedení na trh bezpečné,26a) zejména aby
a) za obvyklých nebo běžně předvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob
nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu,
b) vyhovovaly prováděcím právním předpisem stanoveným hygienickým požadavkům na jejich
složení, vlastnosti a mikrobiologickou čistotu; dodržení hygienických požadavků na složení a vlastnosti
výrobků a materiálů uvedených v § 25 písm. a) a c) je výrobce nebo dovozce povinen zkoušet a
hodnotit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem a o provedení a výsledcích
stanovených zkoušek a o hodnocení vést dokumentaci,
c) byly baleny, pokud to jejich charakter vyžaduje, do bezpečných26a) obalů,
d) byly s ohledem na svou povahu a způsob použití značeny a vybaveny písemným prohlášením a
vybaveny písemným prohlášením u předmětů běžného užívání podle § 25 písm. a), značeny a
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vybaveny návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění. Ve značení předmětu běžného užívání
musí uvést i údaje upravené prováděcím právním předpisem, a to způsobem, který tento předpis
upravuje. Rozsah vybavení předmětů běžného užívání písemným prohlášením a návody a jejich
náležitosti upraví prováděcí právní předpis.
(2) Pokud přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak, dovozce nemá povinnost zkoušet a
hodnotit složení a vlastnosti výrobků uvedených v § 25 písm. a) a c) a vést o tom dokumentaci podle
odstavce 1 písm. b) a povinnost vybavit předmět běžného užívání písemným prohlášením podle
odstavce 1 písm. d), jsou-li splněny tyto podmínky:
a) povinnosti zkoušet a hodnotit složení a vlastnosti výrobků, vést o tom dokumentaci a vydat písemné
prohlášení splnil v rozsahu podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu výrobce v zahraničí
a
b) dovozce zajistí pro kontrolní účely na žádost příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
předložení dokumentace o zkouškách a hodnocení složení a vlastností těchto výrobků ve lhůtě,
rozsahu a jazyce určeném příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a vybaví stanovené výrobky
ověřeným českým překladem prohlášení podle odstavce 1 písm. d), vydaného výrobcem v zahraničí.
(3) Distributor4a) nesmí distribuovat ty předměty běžného užívání podle § 25 písm. c) uvedené na trh,
které nejsou v souladu s tímto zákonem značeny a vybaveny písemným prohlášením, návodem k
použití, popřípadě obsluze a čištění. Pokud nelze výrobce nebo dovozce předmětu běžného užívání
uvedeného v § 25 písm. a) a c) určit, odpovídá za splnění povinností podle odstavce 1 distributor4a).
Distributor je povinen v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem zajistit značení předmětu
běžného užívání, který není zabalen v obalu určeném pro spotřebitele a je balen v místě prodeje na
přání spotřebitele. Předměty běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti je
prodávající29a) povinen umístit odděleně a zřetelně označit údajem o skončení doby minimální
trvanlivosti; tyto výrobky smí prodávat jen, jsou-li bezpečné26a).
…
§ 31
(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku z
leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo
vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže
osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně
dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich
přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet
fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím. Toto povolení se nevydá, pokud je
jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
(2) Žádost podle odstavce 1 musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat
popis zdroje hluku nebo vibrací, změřené hodnoty hluku v referenčních kontrolních bodech, popřípadě
v těchto bodech vypočtené hodnoty hluku v chráněných prostorech uvedených v § 30 odst. 3 nebo
změřené hodnoty vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb, odhad počtu fyzických osob
vystavených nadlimitnímu hluku nebo vibracím, důvod překročení hygienického limitu, návrh nadlimitní
hodnoty hluku nebo vibrací a doby trvání povolení, přehled provedených a navrhovaných
protihlukových a antivibračních opatření, rámcový harmonogram jejich provedení, odhad jejich
účinnosti a skutečnosti svědčící o omezení hluku nebo vibrací na rozumně dosažitelnou míru.
Referenčním kontrolním bodem se rozumí místo, které bylo měřením nebo výpočtem vyhodnoceno
jako nejvíce zasažené zdrojem hluku.
(3) Při překročení hygienických limitů hluku z leteckého provozu na letištích zajišťujících ročně
více než 50 tisíc vzletů nebo přistání a vojenských letištích je provozovatel letiště povinen navrhnout
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vydání opatření obecné povahy podle správního řádu ke zřízení ochranného hlukového pásma.
Opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma vydá Úřad pro civilní letectví v
dohodě s krajskou hygienickou stanicí se Státní hygienickou službou nebo Ministerstvo obrany, jdeli o vojenské letiště.
(4) U bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání,
staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb umístěných v ochranném hlukovém
pásmu je provozovatel letiště na základě odborného posudku vypracovaného na jeho náklad povinen
postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly alespoň
uvnitř staveb hygienické limity hluku dodrženy. U staveb uvedených ve větě první, ve kterých by podle
odborného posudku protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný
správní úřad zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění.
…
§ 47a
(1) Pravidelná očkování dětí provádějí poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost, s výjimkou očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové
hepatitidě B, která provádějí na novorozeneckých odděleních porodnic lékaři těchto oddělení.
Očkování proti tuberkulóze u dětí s vyšším rizikem získání této infekce provádějí na kalmetizačních
pracovištích odborní lékaři pneumoftizeologové. Pravidelné očkování zletilých fyzických osob
provádějí poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; tato očkování
mohou může provádět i zdravotní ústavy ústav. U osob umístěných u poskytovatelů zdravotních
služeb, v zařízeních sociálních služeb a obdobných zařízeních provádějí očkování podle tohoto
zákona také lékaři těchto zařízení.
(2) Zvláštní a mimořádné očkování provádějí poskytovatelé zdravotních služeb v oborech
infekční lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství,
poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zdravotní ústavy.
(3) Očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách provádějí poskytovatelé
zdravotních služeb, kteří ošetřují poranění nebo nehojící se ránu, popřípadě poskytovatelé
zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství
nebo poskytovatelé pracovnělékařských služeb. Očkování proti vzteklině po poranění zvířetem
podezřelým z nákazy vzteklinou provádějí lékaři antirabických center při vybraných infekčních
odděleních nemocnic.
(4) Očkování proti žluté zimnici může provádět jen poskytovatel zdravotních služeb, pro
kterého toto očkování zabezpečuje lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hygiena a
epidemiologie, epidemiologie, infekční lékařství, všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství
pro děti a dorost po absolvování certifikovaného kurzu očkování. Ministerstvo zdravotnictví vede
evidenci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici. Poskytovatel
zdravotních služeb, který provádí očkování proti žluté zimnici, je povinen písemně oznámit
Ministerstvu zdravotnictví vedle údajů stanovených správním řádem i zahájení tohoto očkování.
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit Ministerstvu zdravotnictví i ukončení očkování
proti žluté zimnici nebo změny údajů uvedených ve větě třetí. Oznámení se podává do 7 kalendářních
dnů ode dne zahájení nebo ukončení očkování proti žluté zimnici, nebo ode dne, kdy nastaly změny
údajů podle věty čtvrté.
(5) Provedení očkování proti žluté zimnici zapíše poskytovatel zdravotních služeb do
zdravotnické dokumentace očkovaného a dále do očkovacího průkazu nebo zdravotního a očkovacího
průkazu dítěte a mladistvého. O provedení očkování proti žluté zimnici poskytovatel zdravotních
služeb vydá mezinárodní osvědčení v českém a anglickém jazyce; vzor osvědčení stanoví prováděcí
právní předpis.
(6) Seznam poskytovatelů zdravotních služeb vedených v evidenci podle odstavce 4
zveřejňují Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice Státní hygienická služba na svých
internetových stránkách.
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§ 47b
(1) Orgány ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů podle tohoto zákona v oblasti prevence vzniku a
šíření infekčních onemocnění a ochraně zdraví při práci využívají
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel36a),
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.,
e) datum narození,
f) rodné číslo.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky.,
e) datum narození,
f) rodné číslo.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.,
e) datum narození,
f) rodné číslo, bylo-li přiděleno.
…
§ 62a
Epidemiologické šetření

(1) Příslušné orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny provádět epidemiologické šetření
zaměřené zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy (§ 65). Osoby jsou povinny sdělit
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho výzvu okolnosti důležité v zájmu
epidemiologického šetření.
(2) Ministerstvo zdravotnictví a Státní hygienická služba jsou oprávněny zřídit službu mobilní
aplikace pro účely epidemiologického šetření a zpracovávat osobní údaje získané
prostřednictvím této mobilní aplikace. Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno spravovat a
předávat údaje podle věty první pro epidemiologické šetření v rozsahu určeném v prováděcím
rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765105).

(3) Státní hygienická služba nebo Ministerstvo zdravotnictví může uzavřít s osobou
veřejnoprávní smlouvu za účelem přenesení výkonu činností prováděných v rámci
epidemiologického šetření, které spočívají ve zjišťování informací důležitých pro
epidemiologické šetření.
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(4) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 3 obsahuje výčet činností, jejichž výkon má být
přenesen, a podmínky jejich výkonu, zejména
a) úpravu úhrady nákladů souvisejících s výkonem přenesených činností,
b) úpravu ochrany osobních údajů,
c) stanovení doby, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavírána.

(5) Na fyzickou osobu vykonávající činnosti na základě veřejnoprávní smlouvy podle odstavce
3 se vztahuje § 89 obdobně.

__________
105)

Čl. 7a prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765 ze dne 22. října 2019, kterým se
stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za
elektronické zdravotnictví a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2011/890/EU, ve znění prováděcího
rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí
rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními
mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii
COVID-19.
§ 68
Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí
(1) Ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze
zahraničí stanoví a o jejich ukončení rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. Osoba, která má ve
vlastnictví, správě nebo užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž mají být ochranná opatření
prováděna, je povinna v nezbytném rozsahu poskytnout příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
součinnost při organizování a provádění ochranných opatření. O druhu a způsobu provedení
protiepidemického opatření, kterému se podrobí fyzická osoba, rozhodne a poskytovatele zdravotních
služeb, který je provede, rozhodnutím stanoví místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Místní
příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem, kde se fyzická osoba v době zjištění
rozhodných skutečností zdržuje.
(2) Fyzické osoby jsou povinny předložit na výzvu příslušného orgánu potvrzení o očkování
nebo stanovené profylaxi. Stanovení, na jakou nemoc mohou orgány vyžadovat potvrzení o očkování
nebo profylaxi, je součástí ochranného opatření nařízeného podle odstavce 1 věty první.
(3) Ochranná opatření podle odstavce 1 věty první a jejich ukončení zveřejní na hraničním
přechodu krajská hygienická stanice, v jejímž správním obvodu se hraniční přechod nachází Státní
hygienická služba. Zveřejnění ochranného opatření na hraničním přechodu je nejméně trojjazyčné, a
to v českém jazyce, jazyce státu, z jehož území je státní hranice překračována, a v anglickém jazyce.
§ 69
Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou
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a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání
s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k
jejich zničení,
b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými
osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými
oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných
shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení
sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a
provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,
c) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou vodou a vodami
užívanými k účelům podle § 6a a 6d, zákaz používání vod ze studní, pramenů, vodních nádrží,
rybníků, potoků a řek,
d) příkaz k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních,
e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém území;
ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1), stanoví-li tak
rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; v takovém případě jsou fyzické osoby,
podnikající fyzické osoby a právnické osoby povinny vytvořit podmínky pro provedení ohniskové
dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví a strpět provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v termínu
stanoveném tímto rozhodnutím; náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu,
f) příkaz k varovnému označení objektů, v nichž došlo k infekčnímu onemocnění, a text tohoto
označení,
g) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),
h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich
karanténě,
i) zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o
jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na
ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného
zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí
místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou
a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje, distribuce
a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční
onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,
b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními
fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi
některými oblastmi,
c) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování nebo používání,
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d) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou vodou a vodami
užívanými k účelům podle § 6a a 6d, zákaz používání vod ze studní, pramenů, vodních nádrží,
rybníků, potoků a řek,
e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém
území; ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1),
stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; v takovém případě jsou
fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby povinny vytvořit podmínky pro
provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a strpět provedení ohniskové dezinfekce,
dezinsekce nebo deratizace v termínu stanoveném tímto rozhodnutím; náklady na tuto
ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny
ze státního rozpočtu,
f) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),
g) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit lůžka, věcné, technické nebo personální
kapacity ve zdravotnických zařízeních,
h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo
jejich karanténě,
i) uzavření nebo omezení provozu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení
pro výchovu a vzdělávání a dalších provozovatelů zařízení uvedených v § 7 odst. 1,
zotavovacích akcí, ubytovacích zařízení nebo provozoven stravovacích služeb nebo stanovení
podmínek pro jejich provoz,
j) omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo
jiný provoz vysoké školy,
k) omezení činnosti provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek
pro jejich provoz,
l) omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování
kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování
živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo
poskytování,
m) omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení
podmínek pro jejich provoz,
n) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci
osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu
onemocnění, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou
účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě
zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,
o) zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb
nebo ve věznicích,
p) příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky nebo provést jiná
protiepidemická opatření,
q) příkaz osobám poskytujícím péči nebo odlehčovací sociální služby v pobytové formě
poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace z jejich činnosti za účelem nastavení
protiepidemických opatření,
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r) zákaz nebo nařízení další určité činnosti za účelem snížení rizika onemocnění, likvidace
epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařizuje a rozhoduje o jejich ukončení
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Mimořádné opatření se nařídí pouze v nezbytně
nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Je-li mimořádné opatření nařizováno jako
opatření obecné povahy, v jeho odůvodnění se zohlední aktuální epidemiologická situace na
základě hodnocení rizik. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví nemá odkladný účinek.
(3) Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.
§ 69a
Zveřejňování informací při epidemii
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje při výskytu epidemie způsobem umožňujícím dálkový
přístup
a) aktuální analýzu epidemiologické situace onemocnění a odhad jejího vývoje,
b) data o šíření epidemie v otevřeném a strojově čitelném formátu a
c) informace o platných a účinných mimořádných opatřeních nařízených podle § 69, která
byla vydána jako opatření obecné povahy a jejich plná znění.
§ 69b
Realizace mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
(1) Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření podle § 69, požádá orgán
ochrany veřejného zdraví o součinnost některou ze základních složek integrovaného
záchranného systému nebo Armádu České republiky.
(2) Základní složka integrovaného záchranného systému nebo Armáda České republiky
součinnost neposkytne, pokud není k poskytnutí způsobilá nebo by poskytnutím ohrozila svou
činnost.
(3) Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření nařízeného poskytovateli
zdravotních služeb podle § 69, vyžádá si tento poskytovatel součinnost Policie České
republiky.
…

HLAVA V
STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
DÍL 1
Státní správa v ochraně a podpoře veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany
veřejného zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnosti
kontrolovaných a dalších osob, zdravotní ústavy ústav a Státní zdravotní ústav
ODDÍL 1
Orgány státní správy v ochraně veřejného zdraví a jejich úkoly
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§ 78
Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti
hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení
životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví
(1) Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají
a) Ministerstvo zdravotnictví,
b) krajské hygienické stanice Státní hygienická služba,
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
d) Ministerstvo dopravy,
e) Ministerstvo pro místní rozvoj,
f) Ministerstvo životního prostředí,
g) krajské úřady.
(2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci 1 písm.
a) až c).

§ 79
Sběr a zpracování osobních údajů

(1) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a
podpory veřejného zdraví zpracovávat
a) osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum narození,
místo pobytu fyzických osob, místo jejich podnikání nebo označení jejich jinak datum a místo
narození, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné
číslo tohoto pojištěnce, adresa místa trvalého pobytu fyzických osob, telefonní číslo,
adresa elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje, místo jejich podnikání nebo
označení jejich zaměstnavatele, údaje související s kategorizací prací a s nařízenými
lékařskými preventivními prohlídkami a osobní údaje podle § 40 písm. a); jde-li o mladistvé a
studenty, označení zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo označení dětského domova pro
děti do 3 let věku,
b) citlivé údaje vypovídající o zdravotním stavu fyzických osob osobní údaje vypovídající o
zdravotním stavu, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb, včetně
identifikačních a kontaktních údajů osob, které je poskytly, a o dalších významných
okolnostech souvisejících se zdravotním stavem a s postupem při poskytování zdravotních
služeb, včetně údajů socio-demografických a diagnostických, zahrnující diagnózy
onemocnění, údaje o rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se léčení, o počtu, druhu a
závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici fyzických osob faktorům pracovního a životního
prostředí, údaje o epidemiologii drogových závislostí a citlivé osobní údaje podle § 40 písm. a).

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 jsou orgány ochrany veřejného zdraví zpracovávány v registru
aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických
osob podezřelých z nákazy a v registru kategorizací prací a expozic faktorům pracovního a životního
prostředí (dále jen „registry“). Rozsah zpracovávaných údajů může být rozšířen pouze výjimečně v
zájmu splnění povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví, stanovené právním předpisem a za
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podmínek stanovených zvláštním zákonem.43) Osobní a citlivé údaje shromážděné podle odstavce 1
se zpětně neopravují ani nedoplňují.

(3) Pokud mají být údaje z registrů využívány orgány ochrany veřejného zdraví, Státním zdravotním
ústavem a zdravotními ústavy zdravotním ústavem pro účely přípravy podkladů pro národní
zdravotní politiku, vyhodnocení stavu ochrany a podpory veřejného zdraví, ke sledování trendů
výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení nemocí z povolání,
nemocí z povolání a nemocí souvisejících s prací, musí být pro tyto účely anonymizovány
za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 43)

(4) Orgány ochrany veřejného zdraví mohou pověřit za podmínek stanovených zvláštním zákonem
zpracováním údajů příspěvkovou organizaci nebo organizační složku státu, zřízenou k plnění úkolů v
působnosti Ministerstva zdravotnictví.

(5) (4) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou povinny za podmínek stanovených zvláštním zákonem 43)
shromažďovat údaje, které je Česká republiky povinna předávat mezinárodním organizacím na
základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Tyto údaje jsou orgány ochrany
veřejného zdraví uvedené v § 78 odst. 1 písm. b) a c) povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno předávat uvedené údaje mezinárodním organizacím.

(6) (5) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny sdělovat Ministerstvu práce a sociálních věcí
a orgánům inspekce práce a státní báňské správy údaje o výskytu prací zařazených do kategorií třetí
a čtvrté a práce kategorie druhé, stanovené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví jako
rizikové.
§ 80
Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik
(1) Hlavní hygienik k ochraně a podpoře veřejného zdraví
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za tvorbu a
uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a řídí a
kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech
aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority
k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva,
b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice Státní hygienickou službu,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic Státní
hygienické služby,
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající z mezinárodních
smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán Ministerstva
zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování a
zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, a to vždy do 28. února
kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny
antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování,
f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 5 a dále
o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví; je
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oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a
odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6; na
návrh krajských hygienických stanic Státní hygienické služby rozhoduje za podmínek § 37 o
kategorizaci prací vykonávaných na jejich jejích pracovištích,
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k
ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a
nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech, pokud mají být provedena celostátně, na území několika krajů a rozhoduje o jejich
ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření při
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně,
a rozhoduje o jejich ukončení,
h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, a
rozhoduje o jejich ukončení,
i) na žádost krajské hygienické stanice Státní hygienické služby dává povolení k mimořádnému
očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) § 69 odst. 1 písm. f),
j) stanoví další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, které se
považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví; 43c) současně vyhlásí tato další infekční
onemocnění v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání 43b),
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný Ministerstvem
obrany a Ministerstvem vnitra,
l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a
zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem lidského
imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik a
zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a
pracovních podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví,
m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů v hodnocení
zdravotních rizik,
n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují plán
sestavený Státní hygienickou službou, který určuje priority činnosti na úseku státního zdravotního
dozoru,
o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, včetně
registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s
výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví,
p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a plní další
úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku
potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v § 25 písm. a) a b) a výrobků
přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví,
že je plní krajské hygienické stanice Státní hygienická služba,
q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci,
aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí jsou mezní
hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí hodnota hlukových
ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení životního prostředí, k jehož odstranění
nebo snížení jsou vypracovávány akční plány,
r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),
s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní hodnoty,
základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, jejichž součástí jsou
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návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu informování veřejnosti o
strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na této přípravě
a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž
účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými
podle § 34,
t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních plánů
předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v aglomeraci
vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině stanovené Ministerstvem životního
prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není vystavena hluku většímu, než je
mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku
stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z
dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit,
u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na strategickém
hlukovém mapování v blízkosti hranic,
v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g krajskými
hygienickými stanicemi Státní hygienickou službou, zejména určuje v souladu s podmínkami
upravenými právem Evropské unie 1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské
hygienické stanice Státní hygienická služba sestaví soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to
po předchozím informování Evropské komise v rozsahu upraveném právem Evropské unie 1),
w) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a předmětů
pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek, jejichž užití při
výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno, jakož i žádosti o změnu
povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie,
x) zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu České republiky a zpracovává Pandemický
plán zdravotnictví,
y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku
prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro členský stát z přímo
použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných do Sítě společenství
prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále poskytuje vědecká a technická data,
která se poslání Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí týkají 83); sdělováním zpráv a
poskytováním vědeckých a technických dat může pověřit právnickou osobu nebo organizační složku
státu zřízenou k plnění úkolů v oboru své působnosti,.
z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s výjimkou § 83.
(2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b a 81c
považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných parcích a tichých
oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a ostatních
oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk způsobený osobou, která je mu
vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk z rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk
uvnitř dopravních prostředků a hluk způsobený vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu
státu.
(3) Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno stanovit
orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah a četnost kontrol a
konkretizaci kontrolních postupů.
(4) Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek a hodnocení
zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno stanovit
rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání a zpracování vzorků, jejich
analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření. Analytické metody kontroly složení kosmetických
přípravků stanoví prováděcí právní předpis.
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(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že výrobek, nad nímž
vykonává státní zdravotní dozor orgán ochrany veřejného zdraví, přestože splňuje požadavky práva
Evropské unie, představuje nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně zakázat používání takového
výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním podmínkám a rozhodnout o
ukončení platnosti takového zákazu.
(6) O postupu podle odstavce 5 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví
neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropské unie. Má-li Komise Evropské unie
za to, že postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Ministerstvo zdravotnictví platnost zákazu za
podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie ukončí.
(7) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, podle nichž
orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh, distribucí nebo uvedením do
oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako takové označeny orgány Evropské unie,
Světovou zdravotnickou organizací nebo v systémech pro rychlou výměnu informací Evropské unie.
Povinnosti osob při výskytu nebezpečných výrobků stanoví zvláštní právní předpis 26a) nebo přímo
použitelné předpisy Evropské unie. Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních
opatření nebo jiných přímo použitelných předpisů Evropské unie, stanovené Ministerstvem
zdravotnictví na základě přímo použitelných předpisů Evropské unie, vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví
zveřejněním na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic (Hygienické
stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních
pracovištích. Stanovení a opatření podle tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví i
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení.
(8) (5) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České
republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve věcech
ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako orgán Ministerstva
zdravotnictví jedná za Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik. Hlavním hygienikem České
republiky může být jmenován pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí a jmenuje jej
vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě.
(9) (6) Ministerstvo zdravotnictví
a) je dotčeným orgánem při posuzování účinných látek a přípravků na ochranu rostlin podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 99),
b) předkládá Evropské komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin víceletý národní program
pro rezidua pesticidů podle článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005100),.
c) koordinuje spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví a provádění činností vyplývajících z
požadavku čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách
a jiné úřední činnosti prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového práva v oblasti materiálů
a předmětů určených pro styk s potravinami.
…
§ 81e
Úkoly kraje
Kraj v přenesené působnosti
a) se ve spolupráci s obcemi v souladu s národní politikou ochrany a podpory veřejného zdraví podílí
na přípravě programů podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,
spolupracuje při jejich realizaci a poskytuje jim podporu,
b) spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí se Státní hygienickou službou při hodnocení

V.
zdravotního stavu obyvatelstva kraje a jeho vývoje, vždy jednou za 5 let projedná zdravotní stav
obyvatelstva a jeho vývoj a stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva.
§ 82
Krajské hygienické stanice Státní hygienická služba
(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k
tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví
zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská
hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako
Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je ředitel. Výběr,
jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice se řídí zákonem o státní službě. Krajské
hygienické stanice jsou účetními jednotkami.
(1) Zřizuje se Státní hygienická služba jako správní úřad s celostátní působností se
sídlem v Praze. V čele Státní hygienické služby je ústřední ředitel. Výběr, jmenování a odvolání
ústředního ředitele Státní hygienické služby se řídí zákonem o státní službě. Státní hygienická
služba je účetní jednotkou.
(2) Krajské hygienické stanici Státní hygienické službě náleží
a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře
veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví,
b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví
při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek,
z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími
pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany
veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů,
c) rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,
d) stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),
e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho
pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší
době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků se zdroji
ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 33a),
f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo
pracovněprávní vztahy84) způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních
podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,
g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, 45) nebo
změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání
h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77, plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle
§ 77, plnit úkoly dotčeného orgánu při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury91), vykonávat působnost dotčeného orgánu ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s
výjimkou § 83,
j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně
hodnocení a řízení zdravotních rizik,
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k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona,
l) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení;
organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních
onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat
ji,
m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k
ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a
nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně
uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s
předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,
m) nařizovat mimořádná opatření
1. při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví,
a rozhodovat o jejich ukončení; mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. f) stanoví jen
s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,
2. k ochraně zdraví fyzických osob při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech a rozhodovat o jejich ukončení, pokud není příslušné Ministerstvo
zdravotnictví,
3. k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, včetně
uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu, a rozhodovat o jejich ukončení,
n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu
jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost jeho sledování
a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto faktorem z moci úřední do kategorie,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské
služby a povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět pracovnělékařské prohlídky
uložené zvláštním právním předpisem61).
p) stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1,
q) nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr a uchovávání
vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti podávaných pokrmů nebo z
důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a dobu plnění této
povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů upraví prováděcí právní předpis,
r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,
s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu a předcházení
infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět u poskytovatele poskytujícího akutní,
následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí,
t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů
životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a
kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,
u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky
ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování
zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat vyhodnocování
efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně
prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního
stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav
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obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
příslušného regionu,
v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci s krajem a
složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví opatření směřující
k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje,
w) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely nemocenského
pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího
vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a i) § 69 odst. 1 písm. b), i) až m) a r) a ukončení karantény
nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných opatření, a to na základě
žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají,
x) provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách67) v provozovnách stravovacích služeb,
y) podílet se na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, uskutečňovaném v souladu se
zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem č.
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů, spolupracovat s vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v
oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory 101).,
z) oznámí výskyt nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků na své úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o jejich výskytu okamžitě Ministerstvo
zdravotnictví,
za) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z
hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.
(3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu infekčních onemocnění a o
výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které poškodily nebo mohou
poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze ojediněle, informovat okamžitě
Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Státní hygienická služba je povinna o hromadném výskytu infekčních onemocnění
informovat okamžitě Ministerstvo zdravotnictví. Státní hygienická služba je dále povinna
okamžitě informovat Ministerstvo zdravotnictví o všech mimořádných opatřeních nařízených
podle odstavce 2 písm. m), která byla vydána jako opatření obecné povahy.
(4) Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii písemného vyhotovení pravomocného rozhodnutí
vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví podle odstavce 2 písm. e) a § 84 odst. 1 písm. w)
poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel dále informuje o uložení následné lékařské
prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to i v případě, že již není jeho zaměstnancem;
informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího trvalého pobytu, které je mu známo,
popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky. Toto
místo sdělí též poskytovateli pracovnělékařských služeb.
(5) O provedeném auditu podle odstavce 2 písm. y) x) sepíše pověřený zaměstnanec
příslušné krajské hygienické stanice Státní hygienické služby protokol; při jeho pořízení postupuje
podle technické normy pro auditování systému managementu 68).
(6) Zjistí-li Státní hygienická služba na základě významných důkazů, že výrobek, nad
nímž vykonává státní zdravotní dozor, přestože splňuje požadavky práva Evropské unie,
představuje nebezpečí pro zdraví, může dočasně zakázat používání takového výrobku, jeho
uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním podmínkám a rozhodnout o ukončení
platnosti takového zákazu.
(7) O postupu podle odstavce 6 a jeho důvodech uvědomí Státní hygienická služba
neprodleně Ministerstvo zdravotnictví, ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropské
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unie. Má-li Komise Evropské unie za to, že postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Státní
hygienická služba platnost zákazu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie ukončí.
(8) Státní hygienická služba je dále oprávněna stanovit, že výrobky upravené přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, podle
nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh, distribucí nebo
uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako takové označeny orgány
Evropské unie, Světovou zdravotnickou organizací nebo v systémech pro rychlou výměnu
informací Evropské unie. Povinnosti osob při výskytu nebezpečných výrobků stanoví zvláštní
právní předpis26a) nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie. Dočasné pozastavení nebo
omezení uplatňování zvláštních opatření nebo jiných přímo použitelných předpisů Evropské
unie, stanovené Státní hygienickou službou na základě přímo použitelných předpisů Evropské
unie, vyhlásí Státní hygienická služba zveřejněním na své úřední desce. Stanovení a opatření
podle tohoto odstavce zpřístupní Státní hygienická služba i způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
(9) Státní hygienická služba koordinuje spolupráci orgánů dozoru a provádění činností
vyplývajících z požadavku čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o
úředních kontrolách a jiné úřední činnosti prováděných s cílem zajistit uplatňování
potravinového práva v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.
§ 82a
Úkoly krajské hygienické stanice Státní hygienické služby na úseku řízení jakosti vod
ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu
(1) Při řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve
kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, povrchových vodách využívaných ke koupání
podle § 6d a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g krajská hygienická stanice Státní
hygienická služba
a) v souladu s pravidly monitorování jakosti povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d vydá do 1.
května kalendářního roku monitorovací kalendář a v monitorovacím kalendáři určí četnost odběrů
vzorků vody, jejich rozložení na dobu koupací sezóny a místa odběru vzorků vody z dalších
povrchových vod ke koupání,
b) rozhodne z moci úřední o pozastavení monitorovacího kalendáře z důvodů výjimečné situace a o
jeho pokračování,
c) stanoví dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání, pokud se dozví o neočekávané
situaci nebo je-li voda ke koupání znečištěna, a ukončení zákazu,
d) nařídí odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání v případě pozastavení
monitorovacího kalendáře nebo krátkodobého znečištění vody nebo dalšího vzorku vody v případě
možného ohrožení zdraví koupajících se osob,
e) podle pokynu Ministerstva zdravotnictví vydaného podle § 80 odst. 1 písm. v) a na základě
výsledků monitorování jakosti povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu podle § 6g sestaví
soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a informuje o jakosti
povrchové vody ke koupání veřejnost, na svých internetových stránkách; o vodách zařazených do
seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) informuje současně také na informační tabuli umístěné v blízkosti
koupacího místa; pro posouzení znečištění dalších povrchových vod ke koupání se použije § 6a odst.
3 písm. a), c) a d) obdobně.
(2) Pro účely řízení jakosti vody ke koupání se rozumí
a) monitorovacím místem dalších povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d místo, kde se
očekává většina koupajících se osob, nebo místo, kde se podle profilu těchto vod sestaveného podle
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vodního zákona8a) očekává největší riziko znečištění vody,
b) výjimečnou situací událost nebo kombinace událostí ovlivňujících jakost vody ke koupání na
dotyčném místě, u nichž se neočekává výskyt častěji než jednou za 4 roky,
c) neočekávanou situací situace, která má nebo u níž se dá důvodně předpokládat, že bude mít
nepříznivý dopad na jakost vody ke koupání nebo na zdraví koupajících se osob,
d) krátkodobým znečištěním vody mikrobiologická kontaminace, která má jasně zjistitelné příčiny, u
níž se obvykle neočekává, že zhorší jakost vody po dobu delší než přibližně 72 hodin poté, co došlo k
prvnímu ovlivnění,
e) dodatečným vzorkem vzorek, kterým se nahrazuje vzorek neprovedený podle monitorovacího
kalendáře,
f) dalším vzorkem vzorek odebraný z důvodu možného ohrožení zdraví koupajících se osob,
g) trvalým zákazem zákaz trvající nejméně jednu celou koupací sezónu.
(3) Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba může podle odstavce 1 písm. c)
vydat trvalý zákaz používání vody ke koupání pouze tehdy, pokud v 5 po sobě následujících letech
byla voda klasifikována jako nevyhovující nebo před skončením pětiletého období je důvod se
domnívat, že dosažení klasifikace vody jako přijatelné není proveditelné nebo by bylo nepřiměřeně
nákladné.
(4) Krajské hygienické stanice jsou povinny Státní hygienická služba je povinna informovat
Ministerstvo zdravotnictví o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho důvodech a o dalších
významných opatřeních přijatých na úseku řízení jakosti vody ke koupání. Dále jsou krajské
hygienické stanice povinny je Státní hygienická služba povinna každoročně do 31. října předávat
správcům povodí podklady nezbytné pro sestavení, přezkoumání a aktualizaci profilů povrchových
vod ke koupání uvedených v seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) v rozsahu stanoveném vodním
zákonem8a).
(5) Hygienické limity mikrobiologických ukazatelů jakosti vody v dalších povrchových vodách
ke koupání, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla
vizuální kontroly znečištění vody makroskopickými řasami a odpady a způsob hodnocení znečištění
vody v dalších povrchových vodách ke koupání, pravidla pro zpracování monitorovacího kalendáře a
pravidla monitorování jakosti povrchových vod ke koupání, pravidla pro posuzování jakosti těchto vod,
kritéria jejich klasifikace a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti upraví prováděcí právní
předpis.
§ 83
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
(1) Úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního
dozoru v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních
složkách státu, státních podnicích a příspěvkových organizacích a nad jimi užívanými objekty 47a)
vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo obrany. Specializované činnosti pro účely státního
zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva obrany vykonává Vojenský zdravotní ústav.
(2) Úkoly státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně státního
zdravotního dozoru v bezpečnostních sborech 47b), s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v
Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho
působnosti včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle zvláštního
zákona47c) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra. Specializované činnosti pro účely
státního zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva vnitra vykonává organizační složka státu jím
zřízená.
…
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§ 84
Státní zdravotní dozor
(1) Orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti
a) při výkonu státního zdravotního dozoru dozírají na to, zda osoby plní povinnosti stanovené k
ochraně veřejného zdraví přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem, zvláštními
právními předpisy a rozhodnutím, opatřením obecné povahy nebo jiným závazným opatřením orgánu
ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů,
b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví,
a to do doby odstranění závady,
c) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat uvádění nebo
dodávání na trh, do oběhu, distribuci, prodej, nabízení nebo vystavování výrobku, pokud existuje
odůvodněná informace, že tento výrobek je nebezpečný 26a); mohou nařídit stažení z trhu, stažení z
oběhu nebo vyřazení z distribuce a prodeje výrobků, které nesplňují požadavky stanovené tímto
zákonem, zvláštním právním předpisem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie a na jejich
základě vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo zakázat jejich
dodávání nebo uvádění do oběhu4c) nebo na trh,
d) mohou prověřovat znalosti podle § 19 odst. 3 a rozhodnout o tom, že fyzická osoba vykonávající
činnosti epidemiologicky závažné nemá znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví,
e) mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti (§
18 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 41a), a to do doby odstranění závady, jakož i stanovit účel, pro který lze
takovou vodu používat nebo nařídit větší četnost kontroly pitné vody nebo vody jiné jakosti podle § 21
odst. 2; mohou určit nápravná opatření v případě nedodržení jakosti pitné vody, teplé vody nebo vody
jiné jakosti, upravené tímto zákonem, nebo změnit přijatá nápravná opatření, a to do doby odstranění
závady; ke sledování jakosti vody, která nemá jakost pitné vody a nelze již povolit další prodloužení
mírnějšího hygienického limitu, mohou osobě uvedené v § 3 odst. 2, která dodává takovou vodu, uložit
četnost a rozsah kontrol u odborně způsobilé osoby uvedené v § 4 odst. 1 a v případě ohrožení
veřejného zdraví z takové vody zakázat nebo omezit její užívání a rozhodnout o ukončení těchto
opatření,
f) mohou nařídit větší četnost kontroly vody v bazénu provozovaném podle § 18 odst. 3, sauně, ve
stavbě ke koupání nebo v umělém koupališti, jestliže jakost vody nedává záruku dodržení požadavků
stanovených nebo povolených podle § 6f odst. 2, a dobu provádění takových kontrol,
g) mohou zakázat používání vody ve stavbě ke koupání, v bazénu provozovaném podle § 18 odst. 3,
v umělém koupališti nebo sauně, a to i jen pro některé skupiny obyvatel, nebo zakázat používání
zdroje vody pro umělé koupaliště nebo saunu, pokud je voda ke koupání, sprchování nebo
ochlazování znečištěna, a to do doby odstranění závady,
h) mohou zakázat provoz pískoviště venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, nejsou-li dodrženy
stanovené hygienické limity nebo provozní řád (§ 13 odst. 2), a to do doby odstranění závady,
i) mohou nařídit osobě provozující přírodní nebo umělé koupaliště nebo saunu, jakož i osobě uvedené
v § 6d, přijetí opatření k ochraně veřejného zdraví před zdravotním rizikem plynoucím ze znečištění
vody ke koupání, ochlazování nebo sprchování nebo změnit opatření přijaté k tomuto účelu osobou
provozující přírodní nebo umělé koupaliště nebo saunu nebo osobou uvedenou v § 6d,
j) mohou nařídit úpravu provozního řádu podle § 3c odst. 1, § 6c odst. 1 písm. cf), § 7 odst. 2, § 13
odst. 2, § 15 odst. 2, § 21 odst. 3 a § 21a nebo posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f), pokud
podmínky v nich uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví, a uložit odstranění zjištěných závad v
dodržování provozního řádu,
k) mohou stanovit podmínky konání školy v přírodě, zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti
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(§ 12) a v případě ohrožení veřejného zdraví školu v přírodě, zotavovací akci nebo jinou podobnou
akci pro děti zakázat,
l) mohou odejmout povolení vydané podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 až 9, § 6e, § 6f odst. 2, § 14, § 17
odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2, § 31 odst. 1 a § 41a odst. 2, nesplňuje-li osoba podmínky, za
kterých bylo povolení vydáno, nebo je-li ohroženo veřejné zdraví; odejmutí povolení vydaného
Ministerstvem zdravotnictví musí být předem projednáno s tímto správním úřadem,
m) mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího záření,
je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady,
n) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat používání látky,
suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho, že
nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným zvláštními právními
předpisy23), přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného
zdraví; mohou rozhodnutím zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určených k
výrobě nebo přípravě pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost,
čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy 23) nebo rozhodnutím orgánu ochrany
veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek skladovány, jakož i nařídit provedení
sanitace nebo změnu technologického postupu výroby nebo přípravy pokrmu,
o) mohou stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem ze zdravotnického zařízení nebo zařízení
sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1, je-li to nezbytné pro zamezení vzniku a šíření infekčních
onemocnění,
p) mohou uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není
ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví anebo k objektivizaci skutečné míry
zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost
nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84),
q) mohou uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik osobě, jejíž činnost je nebo může být
zdrojem takového rizika,
r) mohou nařídit okamžité uzavření provozovny od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které může
mít za následek ohrožení života nebo zdraví,
s) mohou nařídit k ochraně zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost nebo
poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy 84) provedení opatření k omezení rizik plynoucích z
fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů pracovních podmínek, fyzické
nebo duševní zátěže a ze souvisejících pracovních podmínek; mohou nařídit změnu opatření přijatých
zaměstnavatelem nebo fyzickou osobou provádějící činnost nebo poskytující služby mimo
pracovněprávní vztahy84) podle zvláštního právního předpisu k ochraně zdraví při práci,
t) mohou k ochraně zdraví zaměstnavateli stanovit přísnější nejvyšší přípustné hodnoty rizikových
faktorů pracovních podmínek, než stanoví zvláštní právní předpisy, vyskytuje-li se na pracovišti
současně více rizikových faktorů, při vysokém fyzickém zatížení zaměstnanců vystavených na
pracovišti působení rizikových faktorů, při překračování limitních hodnot biologických expozičních
testů, nebo pokud to je třeba s ohledem na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců, studentů,
spolupracujících mladistvých rodinných příslušníků nebo žáků a studentů při praktickém vyučování
nebo praktické přípravě, které jsou součástí jejich přípravy na budoucí povolání,
u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k jejich výrobě či přípravě jsou jiné než
bezpečné nebo při zjištění, že potraviny uváděné na trh 48) jsou jiné než bezpečné, mohou nařídit jejich
znehodnocení či likvidaci, a to na náklad kontrolované osoby, která je povinna způsob a provedení
znehodnocení nebo likvidace orgánu ochrany veřejného zdraví prokázat,
v) mohou nařídit z protiepidemických důvodů nebo ke zjištění zdravotního stavu fyzických osob
vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné lékařské prohlídky a potřebná laboratorní a jiná
vyšetření nutná k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,
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w) k předcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací mohou zaměstnavateli nebo
fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy 84) nařídit
mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejich náplň a upravit rozsah a termíny sledování
rizikových faktorů; mimořádné lékařské preventivní prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření
kategorie A stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví za podmínek upravených zvláštním
právním předpisem33a),
x) mohou nařídit fyzické osobě, která vylučuje choroboplodné zárodky, ale není nosičem podle § 53
odst. 1, opatření v rozsahu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c), s výjimkou léčení.
(2) V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), h), j) a m) je osoba, které bylo nápravné
opatření uloženo, neprodleně, povinna informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o
odstranění závady a, spočívá-li závada ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její laboratorní
vyšetření, předložit i důkaz o dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy
Evropské unie a právními předpisy nebo uložených na jejich základě rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto důkazu může osoba měření a laboratorní vyšetření
provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), držitele osvědčení o akreditaci 4a) nebo osoby,
která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chemického
zákona35a) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování
autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno, pokud není sama takto
kvalifikovaná. Určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek podle odstavce 1 písm. p) lze
provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), držitele osvědčení o akreditaci 4a) nebo osoby,
která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chemického
zákona35a) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování
autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno. Věty druhá a třetí se
nepoužijí, stanoví-li tento zákon pro příslušné měření jinak (§ 32a).
(3) Zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r)
a u) na místě a oznámí je ústně kontrolované osobě, a to členovi statutárního orgánu kontrolované
osoby, jejímu zaměstnanci nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti
kontrolované osoby související s předmětem státního zdravotního dozoru. O ústním vyhlášení
rozhodnutí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví na místě vydá písemné potvrzení; písemné
vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu doručí účastníkovi řízení dodatečně. Ústní vyhlášení
rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) má účinky oznámení. Odvolání proti rozhodnutí podle
odstavce 1 písm. r) a u) lze podat do 3 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Odvolání nemá
odkladný účinek a odvolací orgán o něm rozhodne bezodkladně. Otevřít provozovnu lze až po
uvedení do nezávadného stavu a jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,
který rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) vydal; souhlas je úkonem podle části čtvrté správního řádu.
Souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy bylo prokázáno
odstranění závadného stavu.
(4) Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice podle kontrolních plánů, které
určují vykonává Státní hygienická služba podle kontrolního plánu, který určuje priority činnosti
na tomto úseku ochrany veřejného zdraví.
(5) Při plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů jsou orgány ochrany
veřejného zdraví v rozsahu své působnosti oprávněny přijímat opatření na základě a v mezích přímo
použitelných předpisů Evropské unie.
(6) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví pro výkon státního zdravotního dozoru nad výrobky, které byly propuštěny do celního režimu
volného oběhu nebo vývozu, tyto údaje:
a) identifikační údaje deklaranta, a to jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě
sídlo, název obchodní firmy, nebo název a sídlo adresáta,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované
nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/8771),
c) zemi odeslání a zemi původu výrobku,
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d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(7) Poskytnutí údajů podle odstavce 6 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.
(8) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na základě žádosti celního úřadu vydá vyjádření
v případě důvodného podezření, že zásilka neodpovídá předloženému osvědčení 72) nebo certifikátu,
nebo v případě přerušení řízení o propuštění výrobků, nad kterými orgány ochrany veřejného zdraví
vykonávají státní zdravotní dozor, do volného oběhu.
ODDÍL 2
Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví
§ 85
(1) Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k
ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a
nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní
obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice.
Právním předpisem krajské hygienické stanice lze k ochraně veřejného zdraví nařídit též provedení
velkoplošné (území obce nebo městské části) speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a
deratizace.
(2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle odstavce 1
Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice.
Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení
vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první
den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou
platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím
po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.
(4) Nařízení krajské hygienické stanice jsou kromě toho povinny vyvěsit na své úřední desce
obce určené v nařízení.
ODDÍL 3
Zdravotní ústavy ústav a Státní zdravotní ústav
§ 86
nadpis vypuštěn
(1) K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování
biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního
zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování
vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních
podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany
veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění
místních programů ochrany a podpory zdraví, na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických
pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné
lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory, jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného
zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví se
zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě zřizuje Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě (dále jen „zdravotní ústav“). Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí
jejich Zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; funkci jeho zřizovatele plní Ministerstvo
zdravotnictví. Zdravotní ústavy mohou ústav může v hlavní činnosti dále poskytovat pracovnělékařské

V.
služby, specializovanou diagnostickou a ambulantní péči v oblastech mikrobiologie, imunologie,
alergologie a parazitologie, provádět genotoxikologická a cytogenetická laboratorní vyšetření,
vyšetření anti-HIV protilátek, referenční činnost, klinické hodnocení účinků léčiv, očkovacích látek a
zdravotnických prostředků a ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Zdravotní ústavy též
provádějí ústav též provádí činnosti podle jiných právních předpisů.
(2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k
zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a
výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality
poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k podílení se na vzdělávání lékařů a ostatních
zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání
Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se
zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací;
funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví. Státní zdravotní ústav může v hlavní činnosti
dále provádět vědeckou a výzkumnou činnost v ochraně a podpoře zdraví, notifikační činnost, činnost
uvedenou v odstavci 1 a dále činnost, pro jejíž výkon tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace
nebo akreditace.
(3) Zdravotní ústavy ústav a Státní zdravotní ústav jsou poskytovateli zdravotních služeb.
Zdravotní ústavy ústav a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny zpracovávat za účelem přípravy
podkladu pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a
jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s
předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození
zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o
epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.
(4) Statutárním orgánem zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu je ředitel, kterého
jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Další úkoly
zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanoví Ministerstvo zdravotnictví statutem.
(4) Statutárním orgánem zdravotního ústavu a Státního zdravotního ústavu je ředitel,
kterého jmenuje a odvolává hlavní hygienik České republiky se souhlasem ministra
zdravotnictví. Další úkoly zdravotního ústavu a Státního zdravotního ústavu stanoví
Ministerstvo zdravotnictví statutem.
(5) Zdravotní ústavy, uvedené v odstavci 1, mohou Zdravotní ústav může vykonávat činnosti,
pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace nebo akreditace, jen pokud tuto podmínku
splňují splňuje.
…
§ 92h
(9) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm. d), e), f),
g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b),
odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r) nebo odstavce 6,
c)1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o), odstavce 4
písm. g), odstavce 7 písm. a), b), c,) d) nebo e) nebo odstavce 8 písm. a),
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm. w) nebo odstavce 7
písm. g) nebo h),
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm.
c), d), i), o), q), s), t), u) nebo v) odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v), odstavce 7 písm. f)
nebo odstavce 8 písm. b),
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f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4 písm. z).
…
§ 92n
Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného podle § 85,
b) a) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo
podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku,
živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,
c) b) poruší dočasný zákaz používání výrobku uložený podle § 80 odst. 5 § 82 odst. 6 nebo nedodrží
dočasné pozastavení nebo omezení zvláštního opatření nebo jiného přímo použitelného předpisu
Evropské unie podle § 80 odst. 7 § 82 odst. 8,
d) c) postupuje v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 84 odst. 1 písm. l),
e) d) nezajistí zpracování hodnocení zdravotních rizik uložené podle § 84 odst. 1 písm. q),
f) e) nesplní povinnost pozastavit výkon činnosti uloženou podle § 84 odst. 1 písm. b) nebo obnoví
činnost, která byla pozastavena, zakázána nebo omezena v rozporu s § 84 odst. 2,
g) f) nesplní povinnost okamžitého uzavření provozovny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. r) nebo
otevře provozovnu v rozporu s § 84 odst. 3,
h) g) v rozporu s § 62a nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,
i) h) se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l), nebo
j) i) neumožní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvané fyzické osobě realizaci
oprávnění podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 6, 7 nebo 8.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo
užívání prostor, zařízení nebo pozemek, na nichž má být prováděno ochranné opatření podle § 68
odst. 1, se dopustí přestupku tím, že v nezbytném rozsahu neposkytne příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví součinnost při organizování nebo provádění ochranného opatření.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) nebo i) a), b), c), e),
f), g) nebo h),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) d),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) i) nebo odstavce 2.
§ 93
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice Státní hygienická
služba, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra projednává
přestupky podle své působnosti stanovené v § 83.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil; vymáhá je celní úřad.
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§ 94
Použití správního řádu a účastníci řízení
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí
podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
(2) Účastníkem řízení podle § 3c odst. 1, § 5 odst. 5 a 9, § 6c odst. 1 písm. g), § 6e, § 14, § 15
odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 31 odst. 1 a § 72 odst. 1 je pouze žadatel.
Účastníkem řízení podle § 37 odst. 2, 5 a 6, § 39 odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. c) až f) a n) je pouze
zaměstnavatel. Účastníkem řízení před orgánem ochrany veřejného zdraví o uložení nápravného
opatření (§ 84) je pouze osoba, které povinnost stanoví zákon nebo přímo použitelný předpis
Evropské unie nebo je jí uložena na základě zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(3) Účastníkem řízení podle § 46 odst. 3, § 53 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 70 odst. 2 a § 84
odst. 1 písm. v) a x) je fyzická osoba, které je opatření k předcházení vzniku a šíření infekčního
onemocnění nařizováno.
(4) Prvním úkonem v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l), m), p) a q) a § 84 odst. 1 písm. c) části
textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem, g), n), r), u), v) a x) je vydání
rozhodnutí. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se v případě postupu podle § 53 odst.
3 řídí místem, kde se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností zdržuje.
§ 94a
Opatření obecné povahy
(1) Monitorovací kalendář podle § 82a odst. 1 písm. a) vydá krajská hygienická stanice jako
opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho
vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle krajské hygienické stanice. Jeho projednání je veřejné.
(1) Monitorovací kalendář podle § 82a odst. 1 písm. a) vydá Státní hygienická služba
jako opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyvěšení na úřední desce Státní hygienické služby. Současně toto opatření Státní
hygienická služba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jeho projednání je veřejné.
(2) Opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání podle § 82a odst. 1 písm. b) a c) a
opatření orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 82a odst. 1 písm. d) a na úseku předcházení vzniku
a šíření infekčních onemocnění, ochrany veřejného zdraví před nebezpečnými a z nebezpečnosti
podezřelými výrobky a vodami podle § 80 odst. 1 písm. g), h), p), y), § 80 odst. 5, 6, 7 a § 82 odst. 2
písm. l), m), p), která se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, a stanovení dalších infekčních
onemocnění podle § 80 odst. 1 písm. j), vydá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření
obecné povahy. Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany
veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Současně se
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jde-li o opatření obecné povahy Ministerstva
zdravotnictví, zašle je Ministerstvo zdravotnictví též krajským hygienickým stanicím, které jsou povinny
jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů Státní hygienické
službě, která je povinna jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a
zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Opatření obecné povahy v den následující po dni nabytí jeho účinnosti opatří příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví záznamem o jeho účinnosti.
(4) Pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle
odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní; odstavce 2 a 3 se
použijí obdobně.

DÍL 3

V.

Opatření při mimořádných okolnostech
§ 95
V případě mimořádných událostí57) nebo je-li vyhlášen krizový stav58), je Ministerstvo
zdravotnictví oprávněno uložit zaměstnancům krajských hygienických stanic Státní hygienické
služby s odbornou způsobilostí pro práci ve zdravotnictví (§ 88a) provádění stanovených výkonů
zdravotní péče.

HLAVA VI
OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI
§ 96
Obec může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část k ochraně
zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedení speciální ochranné dezinsekce a
deratizace. Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba poskytne obci na její žádost
součinnost při hodnocení naplnění podmínek pro nařízení speciální ochranné dezinsekce nebo
deratizace.

…
§ 100c
(1) Místní příslušnost krajské hygienické stanice pro podání oznámení nebo složení zkoušky
se řídí místem činnosti osoby, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 3, kdy se místní příslušnost řídí
místem konání zotavovací akce, a jde-li o putovní zotavovací akci, místem jejího počátku, postupu
podle § 54 odst. 1, kdy se místní příslušnost řídí místem, kde se fyzická osoba zdržuje, a postupu
podle § 63 odst. 1, kdy se místní příslušnost řídí místem výskytu infekčního onemocnění.
(2) Oznámení podle § 23 odst. 5 předloží osoba krajským hygienickým stanicím v místech,
kde má jednotlivé provozovny.
...
§ 100e
Krajské hygienické stanice jsou oprávněny Státní hygienická služba je oprávněna
informovat veřejnost o závěrech státního zdravotního dozoru nad koupališti, a to včetně výsledků
měření nebo vyšetření, zotavovacími akcemi a jinými podobnými akcemi pro děti, pískovišti
venkovních hracích ploch, ubytovacími a stravovacími službami, a to v rozsahu uvedení totožnosti
kontrolované osoby, stavu kontrolovaného objektu, povaze případného rizika, přijatých nápravných
opatření a dalších informací nezbytných k ochraně veřejného zdraví. Dále jsou orgány ochrany
veřejného zdraví oprávněny v souvislosti s informováním veřejnosti o jakosti pitné vody, teplé vody a
jakosti vody v koupalištích zveřejňovat i výsledky provozních kontrol, získané na základě povinností
stanovených osobám tímto zákonem. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená
podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
...

Příl.2
Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla
1. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy,
2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území okresů Benešov,
Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ,
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Příbram a Rakovník,
3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro území okresů
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor,
4. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domažlice,
Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov,
5. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pro území okresů
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,
6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pro území okresů Děčín,
Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,
7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro území okresů Česká Lípa,
Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,
8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové pro území okresů
Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov,
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro území okresů Chrudim,
Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí,
10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro území okresů Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,
11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pro území okresů Blansko,
Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo,
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pro území okresů Jeseník,
Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,
13. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro území okresů
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město,
14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro území okresů Kroměříž,
Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.

Platná znění částí dotčených právních předpisů

Platné znění
části Přílohy č. 3 živnostenského zákona
Provozování
pohřební
služby

§ 6 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o
změně některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Krajské hygienické
stanice
Státní hygienická
služba

§ 6 odst. 3 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Provádění
§ 10 odst. 2 zákona
balzamace
č. 256/2001 Sb.,
a konzervace o pohřebnictví a o
změně některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Krajské hygienické
stanice
Státní hygienická
služba

10 odst. 4 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
č. 320/2002 Sb.
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Provozování
krematoria

§ 13 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o
změně některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Krajské hygienické
stanice
Státní hygienická
služba

§ 13 odst. 3 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:

…
§ 3c
Postupy při znečištění zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření k
nápravě
(1) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uloží původci závadného stavu opatření k
nápravě k odstranění závad vzniklých porušením povinností uvedených v § 3 s výjimkou odst. 1 písm.
b) a opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jimi vydaných souhlasů.
Náklady na opatření k nápravě nese původce závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření k
nápravě uloženého původci závadného stavu přecházejí na jeho právního nástupce.
(2) Jako opatření k nápravě lze v závislosti na zjištěném znečištění zemědělské půdy uložit
speciální osevní postupy, agrotechnická a meliorační opatření sledující zlepšení půdních vlastností,
snížení přístupnosti nebo odčerpání rizikových prvků a rizikových látek, popřípadě změnu druhu
pozemku. Způsob nápravy při erozním ohrožení volí původce závadného stavu podle prováděcího
právního předpisu.
(3) Zjištěné překročení indikačních hodnot ve vztahu k požadavku na zdravotní nezávadnost
potravin orgán ochrany zemědělského půdního fondu oznámí Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a ve vztahu k požadavku na zdravotní nezávadnost krmiv Ústřednímu kontrolnímu a
zkušebnímu ústavu zemědělskému.
(4) Překročení indikačních hodnot ve vztahu k veřejnému zdraví orgán ochrany zemědělského
půdního fondu oznámí vlastníkovi pozemku a krajské hygienické stanici Státní hygienické službě a
překročení indikačních hodnot ve vztahu k ohrožení zdraví zvířat oznámí vlastníkovi pozemku a Státní
veterinární správě.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

…
§ 23
Dozor nad ochranou spotřebitele
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní
inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2 až 4, 7 až 11, 15 až 17 a 19.
(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9,
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14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní zemědělská a
potravinářská inspekce17).
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9,
§ 10, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o
ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice provádí Státní hygienická služba18).
(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9,
14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární správy a
Městská veterinární správa v Praze19).
(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v oblasti
obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny.
Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské
úřady podle místa realizované činnosti.
(6) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky, které naplňují znaky porušení
ustanovení § 8, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky nebo zboží, vůči nimž celní úřad vykonává
působnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, je oprávněn takovéto výrobky nebo
zboží zajistit. Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí celnímu úřadu.
(7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 písm. a)
a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní a střeliva provádí Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva25).
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká
národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost
České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence
nebo registrace České národní banky.
(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b a § 8 na úseku léčiv provádí
Státní ústav pro kontrolu léčiv27).
(10) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle
tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy 28).
(11) Energetický regulační úřad provádí na úseku podnikání v energetických odvětvích dozor
nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6, 12 a 14 a přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím neoprávněné zeměpisné blokování 49).
(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků
stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na
trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže 29),
nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže.
(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy textilních vláken a
související označování materiálového složení textilních výrobků 31). Postup při provádění dozoru se řídí
též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví požadavky na dozor nad trhem
týkající se uvádění výrobků na trh32).
(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z
ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu, ve které se za úplatu
sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby 30).
(15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5b, § 6, § 8, § 9, § 11 až 14, §
15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb provádí Český
telekomunikační úřad.
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(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím neoprávněné zeměpisné blokování 49), u profese vykonávané
členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán stanovený zvláštním právním
předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou profesí v
oblasti finančních služeb, kde je k dozoru příslušná Česká národní banka.
(17) Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů stanovených v části
páté tohoto zákona provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.
(18) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v
článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů
on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
(19) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3, § 3a, § 4 až 6, § 9, § 11, § 11a, §
13, § 16 a § 19 při provozování hazardních her provádí celní úřady.
(20) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím neoprávněné zeměpisné blokování 49).
(21) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v čl. 7
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků.
…
§ 24d
Ústřední styčný úřad a příslušné orgány
(1) Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je Ministerstvo průmyslu a
obchodu. Ústřední styčný úřad zajišťuje koordinaci správních orgánů při uplatňování nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 a plní informační povinnosti vůči Evropské komisi.
(2) Správními orgány příslušnými k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/2394 ve smyslu jeho čl. 3 bodu 1 (dále jen "příslušný orgán") jsou na základě oprávnění k
výkonu dozoru založeného tímto zákonem nebo oprávnění k výkonu kontroly založeného jiným
zákonem
a) Česká obchodní inspekce,
b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
c) krajské hygienické stanice Státní hygienická služba,
d) Státní veterinární správa,
e) obecní živnostenské úřady,
f) krajské živnostenské úřady,
g) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
h) Česká národní banka,
i) Státní ústav pro kontrolu léčiv,
j) Energetický regulační úřad,
k) Český telekomunikační úřad,
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l) Úřad pro ochranu osobních údajů,
m) celní úřady,
n) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
o) Ministerstvo zdravotnictví,
p) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
q) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
r) Drážní úřad,
s) Úřad pro civilní letectví,
t) Státní plavební správa,
u) dopravní úřady,
v) Ministerstvo financí,
w) Ministerstvo pro místní rozvoj.
(3) Příloha č. 3 tohoto zákona stanoví působnost příslušných orgánů pro konkrétní oblasti
upravené předpisy Evropské unie uvedené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/2394.
(4) Správním orgánem, prostřednictvím kterého probíhá vzájemná komunikace mezi
ústředním styčným úřadem a příslušnými orgány při plnění jejich úkolů vyplývajících z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen "koordinující orgán"), a to i pokud jde o
rozdělování takových úkolů mezi příslušné orgány, je
a) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o plnění úkolů krajských hygienických stanic Státní hygienické
služby podle odstavce 2 písm. c),
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o plnění úkolů obecních živnostenských úřadů podle
odstavce 2 písm. e), s výjimkou oblasti upravené předpisem Evropské unie uvedeným pod číslem 25
přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394, a úkolů krajských živnostenských
úřadů podle odstavce 2 písm. f),
c) Generální ředitelství cel, jde-li o plnění úkolů celních úřadů podle odstavce 2 písm. m),
d) Ministerstvo pro místní rozvoj, jde-li o plnění úkolů obecních živnostenských úřadů podle odstavce
2 písm. e) pro oblast upravenou předpisem Evropské unie uvedeným pod číslem 25 přílohy nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394, a
e) Ministerstvo dopravy, jde-li o plnění úkolů dopravních úřadů podle odstavce 2 písm. u).
(5) Při plnění úkolů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 si
ústřední styčný úřad, koordinující orgány a příslušné orgány poskytují veškerou potřebnou součinnost.
…

Příloha č. 3:

Krajské
hygienické
stanice Státní
hygienická

9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o
nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně
směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
pokud jde o prodej výrobků a
poskytování služeb, které jsou

V.

služba

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,
upraveny zákonem o ochraně
98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského veřejného zdraví
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004
(směrnice o nekalých obchodních praktikách)
(Úř. vest. L 149, 11.6.2005, s. 22)

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

…
§ 89
(1) Úřad
a) spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a uzavírá s ní smlouvu o podmínkách
spolupráce,
b) plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1e),
c) pověřuje
1. právnickou osobu plněním úkolů v oblasti hodnocení shody nebo vhodnosti k použití složek a
ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu a odnímá udělené pověření,
2. posuzováním a ověřováním shody vlastností výrobku, posuzováním a ověřováním letové
způsobilosti nebo kontrolou letové způsobilosti právnickou nebo fyzickou osobu a pozastavuje nebo
odnímá udělené pověření,
3. lékaře poskytovatele zdravotních služeb a po dohodě s Ministerstvem obrany a Ministerstvem
zdravotnictví určuje poskytovatele zdravotních služeb,
4. fyzickou nebo právnickou osobu vyhodnocováním letových řádů leteckých dopravců a vydáváním s
tím souvisejících doporučení,
d) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a vyřizuje stížnosti na
porušování těchto povinností,
e) rozhoduje
1. o schválení typu výrobku a posuzuje a ověřuje shodu vlastností výrobku,
2. o letové způsobilosti a vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou způsobilost,
3. o schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného výrobku a vydává osvědčení letové
způsobilosti,
4. o letové nezpůsobilosti letadla a odnímá osvědčení letové způsobilosti a uznává za platné
osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem,
5. o stanovení druhu letiště a o jeho změně,
6. o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části,
f) provádí kontroly letové způsobilosti,
g) zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti,
h) uděluje souhlas ke zkušebnímu létání,
i) schvaluje, uznává a kontroluje způsobilost letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních
zařízení k jejich použití v civilním letectví,
j) vydává, pozastavuje platnost a odnímá oprávnění k provádění vývoje, projektování, výroby,
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zkoušek, instalace, údržby, oprav, modifikací a konstrukčních změn výrobků, letadlových částí a
zařízení a leteckých pozemních zařízení,
k) přiděluje a odnímá letadlovou adresu a vede seznam všech přidělených letadlových adres,
l) vede evidenci leteckého personálu, vydává průkaz způsobilosti leteckého personálu a uznává
platnost průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným státem, zadržuje nebo odnímá
průkaz způsobilosti leteckého personálu, nařizuje a provádí ověřování jeho odborné i letové
způsobilosti, ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti člena leteckého
personálu a omezuje nebo zakazuje činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn,
m) schvaluje bezpečnostní letovou normu provozovatele a odchylku od bezpečnostní letové normy
provozovatele pro jednotlivý let,
n) vydává povolení k provozování letiště a rozhoduje o jeho zrušení,
o) vede evidenci letišť,
p) určuje provozované letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště a
pověřuje koordinátora přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům,
q) dohlíží na plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování
práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
r) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké
dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1i),
s) je příslušným úřadem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro
vydávání průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu 16),
t) projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních létajících
zařízení,
u) kontroluje plnění povinností tuzemského leteckého dopravce vypracovat plán pomoci obětem
leteckých nehod a jejich příbuzným,
v) sleduje provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním
letectví19),
w) projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku zavedení postupů pro sledování
provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním letectví 19) a
x) vede Letecký rejstřík a rozhoduje o
1. zápisu letadla do Leteckého rejstříku a o výmazu letadla z Leteckého rejstříku,
2. zápisu zástavního práva k letadlu do Leteckého rejstříku a o výmazu zástavního práva z Leteckého
rejstříku,
3. předběžném přidělení poznávací značky nebo letadlové adresy,
4. přidělení letadlové adresy pozemnímu kódovacímu zařízení a sportovnímu létajícímu zařízení a
5. změně údajů zapisovaných do Leteckého rejstříku.
(2) Úřad dále
a) schvaluje a zrušuje provozní způsobilost letiště,
b) je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby,
c) zřizuje ochranná pásma k ochraně leteckých staveb,
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d) v dohodě s příslušnou krajskou hygienickou stanicí se Státní hygienickou službou zřizuje
ochranná hluková pásma,
e) uděluje souhlas
1. ke zřizování zařízení a k provádění činností v ochranných pásmech leteckých staveb a mimo
ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení přesahujících stanovenou výšku, nebo staveb a
zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost leteckého provozu nebo mít rušivý účinek na stanovená
letecká zařízení,
2. právnické nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké
meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu,
služby tvorby letových postupů,
3. právnické nebo fyzické osobě k poskytování odbavovacích služeb a rozhoduje o jeho odnětí,
4. k provozování leteckých veřejných vystoupení,
f) v dohodě s Ministerstvem obrany rozděluje vzdušný prostor České republiky,
g) vydává opatření obecné povahy, kterým se omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru
České republiky,
h) pověřuje právnickou osobu nebo fyzickou osobu poskytováním letištních služeb a odnímá udělené
pověření,
i) vydává osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování
letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18),
j) určuje právnickou osobu a ruší určení právnické osoby k poskytování letových provozních a
meteorologických služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření
jednotného evropského nebe a jeho fungování17),
k) schvaluje smlouvu o využití služeb uzavřenou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi 18),
l) zrušuje oprávnění právnické osoby poskytovat letové provozní služby nebo meteorologické služby
na základě smlouvy o využití služeb uzavřené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi 18),
m) v dohodě s Ministerstvem obrany vyhrazuje části vzdušného prostoru České republiky k létání,
n) uveřejňuje sdělení o tom, že je užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými
oblastmi trvale nebo dočasně nebezpečné v Letecké informační příručce nebo jiným vhodným
způsobem,
o) vydává
1. opatření obecné povahy, kterým se zavádí opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu
zajištění bezpečnosti nebo provozního přetížení letiště,
2. povolení k létání letadla bez pilota,
3. licenci k provozování obchodní letecké dopravy a rozhoduje o její změně nebo jejím odejmutí,
4. osvědčení leteckého provozovatele a rozhoduje o jeho odejmutí,
5. povolení k provozování leteckých prací,
6. povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,
7. omezení nebo zákaz létání určitého sportovního létajícího zařízení,
p) rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy, nejde-li o případ, kdy je toto rozhodování svěřeno
na základě zvláštního právního předpisu jinému orgánu,
q) zabezpečuje výkon státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, pokud není zabezpečen
pověřenou osobou,
r) pověřuje právnickou osobu výkonem státního dozoru nad poskytováním letových navigačních
služeb a odnímá udělené pověření,
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s) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy 6b) a přímo použitelnými předpisy Evropské
unie,
t) zabezpečuje koordinaci civilního letového provozu s vojenským letovým provozem,
u) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti a plní
další úkoly příslušného orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla
a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 35),
v) dohlíží na plnění povinností zaměstnavatelů a organizací při uplatňování přístupu spravedlivého
posouzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním
letectví37),
w) je příslušným úřadem pro osvědčování osob a organizací a vykonávání dohledu nad nimi podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního
letectví1c).
(3) Úřad na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy
a) plní úkoly příslušného orgánu, včetně informační povinnosti členského státu Evropské unie vůči
Evropské komisi, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního
letectví před protiprávními činy23) a předpisů vydaných na jeho základě,
b) vydává, aktualizuje a zveřejňuje národní programy podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 23) nebo podle rozhodnutí
mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
c) provádí ověření a přezkum spolehlivosti osob vstupujících do bezpečnostního vyhrazeného
prostoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23),
d) schvaluje bezpečnostní program letiště a jeho změny,
e) uděluje souhlas k umožnění vnesení věci, jejíž vnášení do prostoru letiště a na palubu letadla je
zakázáno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23),
f) uděluje a odnímá souhlas k provádění bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a poštovními
zásilkami namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu,
g) je správcem rejstříku osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu související s nákladem a
poštovními zásilkami namísto schváleného agenta,
h) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 23),
i) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborného výcviku psovodů a psů určených k
odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního
letectví před protiprávními činy23),
j) vydává a zrušuje povolení k užití psa určeného k odhalování výbušnin při provádění detekční
kontroly,
k) vydává a zrušuje povolení k zajištění provádění detekční kontroly odlišným způsobem, než jaký
stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními
činy23),
l) stanovuje, mění a zrušuje základní opatření nezbytná k zajištění dostatečné úrovně ochrany
civilního letectví před protiprávními činy podle § 86d,
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m) stanovuje, mění a zrušuje zvláštní opatření obsahující odchylky od ustanovení přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 23) podle § 86e a
n) rozhoduje o nařízení, změně a zrušení mimořádného opatření podle § 86f.
…

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
…
§3
Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku
(1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen
a) dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin; v případě,
že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené
provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
b) dodržovat ve všech fázích výroby, balení, krájení nebo jiného způsobu dělení a uvádění potravin na
trh technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, uchovávání a manipulace s
potravinami; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky
stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
c) dodržovat požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími
požadavky na potraviny19) nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které
jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,
d) dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství toxikologicky významných látek v potravinách,
e) jde-li o potravinu uváděnou na trh na území České republiky, uvádět povinné informace o
potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce 23),
f) dodržovat požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití,
g) používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením,
znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a odpovídají požadavkům
na předměty a materiály určené pro styk s potravinami,
h) poskytnout potřebný počet zaměstnanců a odpovídající technické vybavení pro zajištění výkonu
kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze
třetích zemí24)
i) oznámit v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení, změny
nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti
nastaly, příslušnému orgánu dozoru s uvedením svého jména, příjmení nebo obchodní firmy, sídla a
adresy provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla a adresy
provozovny, jde-li o osobu právnickou, dále identifikačního čísla osoby a předmětu činnosti nebo
podnikání; tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují orgánům ochrany veřejného
zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16,
j) zajistit dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin
stanovených v souladu s atomovým zákonem,
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k) uchovávat potraviny při teplotách stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
853/2004 nebo prováděcím právním předpisem, a pokud tyto požadavky nejsou právními předpisy
stanoveny, uchovávat potraviny při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku,
který potravinu vyrobil,
l) podle deklarace provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, nebo pokud není
uvedena, s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo
použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí
spotřebiteli, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a
bezpečnosti potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na
trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a
srozumitelnou kopii obalu nebo etikety,
m) potraviny určené pro zvláštní výživu a doplňky stravy uvádět na trh pouze balené,
n) u zabalených i nebalených potravin dodržovat lhůty a další požadavky pro uvádění na trh
stanovené prováděcím právním předpisem,
o) zachovat označení šarže podle § 9,
p) při nabízení potravin spotřebiteli komunikačními prostředky na dálku poskytnout údaje podle § 7, 8
a 9a, s výjimkou údajů podle § 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 2 písm. a), před dokončením nákupu a
uvést je v materiálu podporujícím prodej na dálku nebo je poskytnout jinými prostředky; v případě
využití jiných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty spotřebiteli bezplatně a
veškeré povinné údaje musí být spotřebiteli k dispozici v okamžiku doručení,
q) neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh potraviny
1. uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e),
2. balené do obalů, které neodpovídají požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie o
materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami 32) nebo vyhlášky o hygienických
požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 33),
3. nedostatečně nebo nesprávně označené,
4. neodpovídající požadavkům na jakost stanoveným prováděcím právním předpisem nebo
deklarovaným výrobcem,
5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené,
deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené,
r) zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží a
bez zbytečného odkladu ho předložit orgánu dozoru na jeho žádost; ve fázi přepravy potraviny musí
být doklad o původu zboží k dispozici a musí být okamžitě předložen orgánu dozoru na jeho žádost,
s) uvádět na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu vydaného
podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 nebo na základě prokázání
podstatné rovnocennosti podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97,
t) zajistit zásobování obyvatelstva potravinami v rozsahu a zaměření stanoveném v rámci
hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným způsobem dělí
potraviny, je dále povinen
a) získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody
vodu jen z podzemních zdrojů vody; úpravu balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného
ozonem provozovatel potravinářského podniku ohlásí předem příslušnému orgánu státního dozoru,
b) používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin s výjimkou pokrmů pouze tepelně ošetřené
vaječné obsahy.
(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a
podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené zvláštními právními
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předpisy.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z jiných států, než jsou
členské státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), je povinen
a) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze
třetích zemí24), předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu osvědčení, certifikát nebo jiný
vstupní doklad vydané k tomu příslušným orgánem třetí země potvrzující, že dovážená potravina
odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie; tímto ustanovením nejsou
dotčeny požadavky stanovené veterinárním zákonem,
b) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes určená místa
vstupu nebo určená místa dovozu stanovená prováděcím právním předpisem,
c) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace vývozní certifikát v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky dovozu potravin pocházejících ze třetích
zemí24).
(5) Provozovatel potravinářského podniku u potravin určených na vývoz do třetích zemí je
povinen
a) upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje požadavkům
čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002,
b) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace na území České republiky osvědčení,
že vyvážená potravina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace
potravin a krmiv a zvláštní podmínky pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu
radiační mimořádné situace,
c) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, předložit celnímu úřadu osvědčení
potvrzující, že vyvážená potravina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu
Evropské unie.
(6) S potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní
kontaminaci, se nakládá podle rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) vydaného na základě stanoviska
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
(7) V případě vývozu nebo dovozu potravin podle odstavce 6, nebo potravin neznámého
původu, celní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle odstavce 6, který
rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami.
(8) K uvedení volně rostoucích jedlých hub na trh nebo k dalšímu zpracování pro
potravinářské účely musí mít provozovatel potravinářského podniku odbornou způsobilost, kterou
prokazuje osvědčením vydaným podle odstavce 9.
(9) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice vydává Státní
hygienická služba na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí
žadatel správní poplatek.
(10) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o
zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje registrující poskytovatel
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; součástí vyšetření je odborné vyšetření
zraku.
(11) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká
a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,
b) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,
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c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.
…
§ 14
Státní dozor
(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají:
a) orgány ochrany veřejného zdraví, a to krajské hygienické stanice Státní hygienická služba,
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
b) Státní veterinární správa,
c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
(2) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly v
souladu s kontrolním řádem13).
…
§ 16
(1) Krajské hygienické stanice vykonávají Státní hygienická služba vykonává kontrolu
dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a
maloobchodního prodejce výrobků souvisejících s tabákovými výrobky stanovených tímto zákonem a
na základě tohoto zákona
a) pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm.
a) nebo odstavce 3 písm. a),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo
jiného poškození zdraví z potravin a
c) pro výrobu, distribuci a uvádění elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných
výrobků určených ke kouření na trh.
(2) Ministerstvo obrany vykonává kontrolu dodržování povinností
potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona

provozovatele

a) pro provozování stravovacích služeb v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho
působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných
objektech53), v krajských vojenských velitelstvích 54), v újezdních úřadech a na území vojenských
újezdů55),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo
jiného poškození zdraví z potravin v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti
zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v
krajských vojenských velitelstvích, v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů, a
c) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na
trh v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách
státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských velitelstvích,
v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů.
(3) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu dodržování povinností
potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona

provozovatele
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a) pro provozování stravovacích služeb v bezpečnostních sborech 56), s výjimkou Vězeňské služby
České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra
podle jiného právního předpisu57),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo
jiného poškození zdraví z potravin v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České
republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených
v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného
právního předpisu, a
c) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na
trh v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a
organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi
užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu.
(4) Státní veterinární správa vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatelů
potravinářských podniků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro výrobu, skladování, přepravu, dovoz a vývoz potravin živočišného původu a pro balení, krájení
nebo jiný způsob dělení potravin živočišného původu, které probíhá v zařízeních schválených pro tyto
činnosti podle § 22 veterinárního zákona, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm.
c) nebo odstavce 3 písm. c),
b) pro uvádění potravin živočišného původu na trh v tržnicích a na tržištích, pro uvádění potravin
živočišného původu na trh v prodejních úsecích a prodejnách jiných než samoobslužných, kde
dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec, pro uvádění zvěřiny na trh a při příchodu
potravin živočišného původu z členských států Evropské unie v prodejnách potravin, pokud jsou místy
určení a pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. c),
c) pro provádění klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a a podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat a
d) pro uvádění nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích
produktů na trh při provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle
odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).
(5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností
provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce
tabákových výrobků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na
trh, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. c) nebo odstavce
4 písm. a) nebo b),
b) pro výrobu, distribuci a uvádění tabákových výrobků na trh,
c) pro vstup a dovoz potravin ze třetích zemí, pokud tento dozor není prováděn podle odstavce 4, a
pro vstup a dovoz tabákových výrobků ze třetích zemí, a
d) pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm.
a) nebo odstavce 3 písm. a).
(6) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin a
tabákových výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními
předpisy zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem
Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem.
(7) Orgán dozoru připraví kontrolní vzorek, který na žádost kontrolované osoby rozdělí na dva
či více vzorků o stejné velikosti, z nichž jeden předá kontrolované osobě pro doplňující odborný
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posudek a zbývající si ponechá. Vzorek pro doplňující odborný posudek podle věty první se
neodebere a kontrolované osobě nepředá v případě, že to není možné z důvodu velmi malého
množství dostupného substrátu nebo v případě výrobků velmi rychle podléhajících zkáze. Vzorky se
zapečetí, označí a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. O tomto
postupu provede orgán dozoru písemný záznam.
(8) Do doby potvrzení výsledku zkoušky provedené podle prováděcího právního předpisu
nesmí být výsledek zkoušky orgánem dozoru zveřejněn, s výjimkou případů, kdy lze předpokládat
ohrožení lidského zdraví.
(9) Orgány dozoru uvedené v odstavcích 1 až 5 dále vykonávají v rámci svých působností
podle odstavců 1 až 5 dozor nad plněním povinností vyplývajících pro provozovatele potravinářských
podniků z přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(10) Podkladem pro rozhodnutí orgánu dozoru může být výsledek laboratoře jiného orgánu
dozoru nebo orgánu dozoru jiného členského státu Evropské unie, které provádějí laboratorní
vyšetření vzorků odebraných při úředních kontrolách 15g).
(11) Zjistí-li orgán dozoru, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných
při běžné kontrole, je provozovatel potravinářského podniku povinen nahradit náklady dodatečné
kontroly15h). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly
hrazených provozovatelem potravinářského podniku. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu
rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji
uložil.
(12) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady vynaložené na ověření
souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin35) před uvedením potraviny na trh. Prováděcí právní předpis stanoví
výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření
souladu se specifikacemi rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji
orgán dozoru, který ji uložil.
(13) Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v souvislosti
se vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách15j). O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního
rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil.
(14) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v
souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské
unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí 24). Prováděcí právní předpis stanoví výši
paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí. Vyhláška o
sazebníku náhrad nákladů58) stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li
proveden laboratoří orgánu dozoru. O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada
je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil.
(15) Oprávnění a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při výkonu státního dozoru
podle odstavce 1 písm. a) upravují zvláštní právní předpisy.12b)
(16) Orgány dozoru podle § 14 v souladu s nařízením vlády o systému rychlého varování 15d)
jsou povinny neprodleně
a) oznámit výskyt potravin, které představují rizika ohrožení zdraví národnímu kontaktnímu místu
podle § 15 odst. 4, přičemž označí případy, kdy riziko ohrožení zdraví může přesáhnout území České
republiky,
b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě
obdržených oznámení a doplňujících poznatků.
(17) Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce jsou oprávněny
vydávat na žádost provozovatele potravinářského podniku certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c) a
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osvědčení podle § 3 odst. 5 písm. b).
…
§ 17i
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednávají
a) inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o přestupky podle § 17, 17a, § 17b
odst. 2 až 6, § 17c odst. 1 až 3, § 17d odst. 2 až 6 a § 17e,
b) krajské veterinární správy, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1, § 17 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. b),
§ 17 odst. 4 a 5, § 17a odst. 2 až 6 a § 17b odst. 1 až 5,
c) krajské hygienické stanice Státní hygienická služba, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1 písm. a)
až d), f) až v), x) a y), § 17 odst. 2, § 17b odst. 6, § 17c odst. 4 až 6 a § 17d odst. 1, 3 a 4,
d) Ministerstvo obrany, jde-li o přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 2
až 6,
e) Ministerstvo vnitra, jde-li o přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 2 až
6.
(2) Orgán dozoru může od uložení správního trestu upustit také v případě, kdy došlo k
nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením 17) nebo bezprostředně poté, kdy bylo
zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o potravinu škodlivou pro zdraví 59) nebo o klamání
spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví.
(7) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.
…

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:
…
§ 23
Ostatní společná ustanovení
(1) Příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou povinny
dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle zvláštních právních
předpisů.6)
(2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování nepokračuje a
ukončí jej.
(3) V případě důvodných pochybností oznamovatele o zařazení záměru podle § 4 odst. 1,
popřípadě o příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území, vydá ministerstvo na žádost
oznamovatele vyjádření, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o vyjádření doručena, pokud
a) se jedná o změnu záměru, ke kterému ministerstvo vydalo odůvodněný písemný závěr podle § 7
odst. 5 nebo stanovisko podle § 9a odst. 1,
b) se může jednat o záměr podle § 11,
c) se jedná o odůvodněný, zvlášť složitý případ a ministerstvu byla žádost o vyjádření postoupena
orgánem kraje spolu s jeho stanoviskem.
(4) Nejedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c), vydá vyjádření podle odstavce 3
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orgán kraje. Pokud vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele neodstranilo, může se
oznamovatel obrátit na ministerstvo s žádostí o vyjádření, ke které přiloží vyjádření orgánu kraje;
vyjádření ministerstva je nadřazené.
(5) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru nebo
koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných případech
po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo posuzování
koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a hospodárnosti
posouzení.
(6) Dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona je z
hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec
kraje a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních případech Státní hygienická služba.

…
PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
…
§ 34
Povrchové vody využívané ke koupání
(1) Správci povodí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem
zdravotnictví, vodoprávními úřady a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi Státní hygienickou
službou sestavují, přezkoumávají a aktualizují profily vod uvedených v seznamu přírodních koupališť
provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání a dalších povrchových vod, kde lze
očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob 48). Profil povrchových vod využívaných ke
koupání je souhrn údajů o povrchových vodách uvedených v seznamu sestaveném podle zákona o
ochraně veřejného zdraví48). Profil povrchových vod využívaných ke koupání může být sestaven pro
několik spolu sousedících povrchových vod. Obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod
využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání
podkladů správcům povodí stanoví Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního
prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.
(2) Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod pro účely povolování vypouštění
odpadních vod do vod povrchových uvedených v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně
veřejného zdraví48) a program snížení znečištění těchto vod k dosažení hodnot přípustného znečištění
těchto vod stanoví vláda nařízením.
(3) Pokud povrchové vody uvedené v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně
veřejného zdraví48) přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat požadavkům na jakost vody pro
koupání, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo v nařízení vlády podle odstavce 2,
uloží nebo přijme vodoprávní úřad k nápravě tohoto stavu odpovídající opatření, a to po projednání s
orgány ochrany veřejného zdraví a správcem povodí. Povrchové vody uvedené v seznamu musí do
konce koupací sezóny 2015 splňovat požadavky na přijatelnou kvalitu vody.

…

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
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§5
(1) Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel
pohřbu ani žádný poskytovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která provádí
anatomické pitvy v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem 26), neprojeví
zájem o využití těla zemřelého pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, nebo
nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, zajistí pohřbení slušným způsobem
podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno,
případně vyloženo z dopravního prostředku. O zajištění pohřbení podle věty první může obec uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí; podmínka stanovená v § 63 odst. 1 větě první zákona o obcích se
nepoužije.
(2) Zajišťuje-li obec pohřbení těla zemřelého zpopelněním, je jeho součástí uložení urny s
lidskými ostatky na veřejném pohřebišti.
(3) Tělo zemřelého, u něhož nebyla zjištěna totožnost, může být pohřbeno pouze uložením do
hrobu nebo hrobky. Je-li prokázáno, že se jedná o tělo zemřelého státního příslušníka cizího státu,
může obec zajistit jeho zpopelnění v krematoriu až po obdržení souhlasu příslušného státu s tímto
druhem pohřbení na území České republiky; pokud obec tento souhlas do 1 měsíce od oznámení
úmrtí neobdrží, zajistí pohřbení uložením do hrobu nebo hrobky.
(4) Činnosti podle odstavců 1 až 3 jsou zajišťovány obcí v přenesené působnosti. Prováděcí
právní předpis stanoví postup obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení.
(5) Obec, která zajistila pohřbení podle odstavců 1 až 3, přihlásí svoji pohledávku z titulu
účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení podle místních zvyklostí do pasiv pozůstalosti. Byloli řízení o pozůstalosti zastaveno, nebo nebyla-li k němu dána pravomoc českých soudů, uplatní obec
náhradu těchto nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo").
(6) Osoba, u které je tělo zemřelého uloženo, je povinna neprodleně informovat obec, na
jejímž území došlo k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního
prostředku, že nastaly skutečnosti podle odstavce 1.
(7) Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba může v případě, že osoba byla v
době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí,
a) stanovit pro vypravitele pohřbu nebo provozovatele pohřební služby způsob zacházení s lidskými
pozůstatky, a
b) rozhodnout o povinnosti vypravitele pohřbu, není-li možné vyloučit riziko nákazy, o pohřbení
zpopelněním bez ohledu na vůli zemřelé osoby, případně osob uvedených v § 114 odst. 1
občanského zákoníku nebo vypravitele pohřbu, a to i v případech uvedených v odstavci 3.
(8) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 7 nemá odkladný účinek.
(9) Náklady spojené s přepravou lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma přepravy
lidských pozůstatků na pitvu, hradí vypravitel pohřbu.
…
§6
Provozování pohřební služby
(1) Provozování pohřební služby zahrnující činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků,
jejich pohřbením a přepravou je koncesovanou živností, s výjimkou provozování pohřebiště, provádění
balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
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lidských ostatků do uren.
(2) Žadatel o koncesi na provozování pohřební služby musí prokázat svoji odbornou
způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení a profesní
kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků podle zvláštního předpisu 28) a
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
b) minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.
(3) K udělení koncese k provozování pohřební služby je nutné stanovisko krajské hygienické
stanice Státní hygienické služby. Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba vydá kladné
stanovisko, pokud žadatel o koncesi má k dispozici
a) chladicí a mrazicí zařízení odpovídající požadavkům uvedeným v § 7 odst. 1 písm. a) a f),
b) silniční motorové vozidlo určené k přepravě lidských pozůstatků odpovídající požadavkům
uvedeným v § 9 odst. 1 a
c) místnost pro úpravu těla zemřelého a pro uložení lidských pozůstatků do rakve odpovídající
požadavkům uvedeným v § 7 odst. 1 písm. h).
(4) Chladicí a mrazicí zařízení podle odstavce 3 písm. a) a místnost pro úpravu těla
zemřelého podle odstavce 3 písm. c) nesmí být umístěny v prostorách a areálech zdravotnického
zařízení nebo zařízení sociálních služeb.
§7
Povinnosti provozovatele pohřební služby
(1) Provozovatel pohřební služby je povinen
a) upravit tělo zemřelého a k ukládání lidských pozůstatků do pohřbení používat rakve a výhradně
chladicí, popřípadě mrazicí, zařízení, jejichž kapacita musí odpovídat průměrné třídenní potřebě,
minimálně však se 3 místy,
b) před zahájením provozu vydat řád pro provozování pohřební služby, který musí být schválen
krajskou hygienickou stanicí Státní hygienickou službou, zveřejnit ho na viditelném místě a
vykonávat živnost v souladu s ním; obdobný postup musí být dodržen při každé změně řádu pro
provozování pohřební služby,
c) zdržet se sjednávání pohřbení v prostorách a areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení
sociálních služeb, a to i prostřednictvím jiné osoby,
d) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních
obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob v souladu s
projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu
nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
e) postupovat po převzetí těla zemřelého podle pokynů uvedených na listě o prohlídce zemřelého,
případně stanovených státním zástupcem, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního
předpisu10),
f) ukládat lidské pozůstatky do pohřbení pouze v rakvi nebo v jiné obdobné schránce do chladicího
zařízení zajišťujícího trvalé udržení teploty v rozmezí 0 °C až +5 °C a v případě, kdy doba od zjištění
úmrtí prohlížejícím lékařem do pohřbení přesáhne 1 týden nebo kdy to vyžaduje stav lidských
pozůstatků, v mrazicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než -10 °C,
g) předat provozovateli krematoria nebo pohřebiště společně s lidskými pozůstatky nebo lidskými
ostatky doklad podle § 14 odst. 1 nebo 2 nebo § 22 odst. 2; v případě jiných lidských pozůstatků
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předat identifikaci jiných lidských pozůstatků,
h) bezúplatně umožnit vypraviteli pohřbu úpravu těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do
rakve v místnosti se snadno omyvatelnými stěnami a nepropustnou podlahou, opatřené odpovídajícím
osvětlením, přívodem teplé a studené vody, větráním a zabezpečením proti hmyzu, která je určena
pro úpravu těla zemřelého, a pro uložení lidských pozůstatků do rakve, a umožnit mu nezbytnou
hygienickou očistu,
i) vyzvat k převzetí a předat urnu s lidskými ostatky vypraviteli pohřbu způsobem a ve lhůtě stanovené
řádem pro provozování pohřební služby; pokud do 12 měsíců ode dne výzvy provozovatele pohřební
služby k převzetí vypravitel pohřbu urnu nepřevezme nebo není-li taková osoba, je provozovatel
pohřební služby povinen zajistit uložení lidských ostatků do společného hrobu na veřejném pohřebišti,
j) vést evidenci o zacházení s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky zejména v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, místo a datum narození, je-li známo, místo a datum úmrtí, je-li
známo, kopie listu o prohlídce zemřelého,
2. identifikace jiných lidských pozůstatků, a
3. kopie dokladu o zpopelnění nebo pohřbení, datum a čas převzetí lidských pozůstatků nebo lidských
ostatků, datum a čas jejich uložení do chladicího, popřípadě mrazicího, zařízení, datum a čas předání
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků provozovateli pohřebiště nebo krematoria, evidenční číslo
vozidla, které lidské pozůstatky nebo lidské ostatky přepravilo,
k) dodržovat požadavky na technické vybavení podle § 6 odst. 3, a
l) provádět dezinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu těla zemřelého, chladicího a mrazicího
zařízení, pracovních pomůcek a vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků a lidských ostatků.
(2) Provozovatel pohřební služby je oprávněn převzít tělo zemřelého ke sjednanému pohřbení
jen tehdy, je-li úmrtí nebo narození mrtvého dítěte doloženo
a) listem o prohlídce zemřelého vystaveným prohlížejícím lékařem a v případě provedení pitvy
doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl, a postupovat podle pokynů na tomto listě
uvedených,
b) v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím, kromě dokladů uvedených v
písmenu a), i souhlasem státního zástupce, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního
předpisu10).
(3) Jiné lidské pozůstatky je provozovatel pohřební služby oprávněn převzít ke sjednanému
pohřbení jen tehdy, je-li doložena identifikace jiných lidských pozůstatků.
(4) Evidence související s provozováním pohřební služby podle odstavce 1 písm. j) musí být
vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného
odkladu.
…
§9
(1) Lidské pozůstatky a exhumované nezpopelněné lidské ostatky mohou být po pozemních
komunikacích přepravovány pouze ve vozidle zvláštního určení, které musí být k takovému účelu
schváleno podle jiného právního předpisu 11) jako pohřební. Ložný prostor vozidla zvláštního určení
musí být určen výhradně pro jejich přepravu v rakvích nebo v transportních nosítkách s vaky, a to
včetně věcí určených pro konání pohřbu, které lze přepravovat společně, a musí být opatřen
osvětlením a potřebnými úchyty pro upevnění rakví nebo transportních nosítek s vaky. Stěny a dno
ložného prostoru musí být snadno omyvatelné.
(2) Přeprava lidských pozůstatků, na kterou se vztahují mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká
republika vázána, se provádí způsobem upraveným těmito smlouvami. Průvodní list k přepravě
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lidských pozůstatků, potřebný podle příslušné mezinárodní smlouvy, 12) vydává krajská hygienická
stanice Státní hygienická služba.
(3) Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnou mezinárodní smlouvou, 12) je
pro přepravu těla zemřelého na území České republiky nebo přepravu přes její území nutný souhlas
diplomatické mise nebo konzulárního úřadu příslušného k zastupování zájmů České republiky.
Souhlas může být vydán po předložení dokladu o úmrtí podle § 22 odst. 2 a potvrzení o tom, že proti
přepravě není námitek z hlediska trestněprávního nebo zdravotního, zejména že osoba, která má být
přepravována, nebyla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí. Stejný postup se uplatňuje i u
těla zemřelého státního příslušníka cizího státu na území České republiky vůči diplomatickým misím
nebo konzulárním úřadům států, jejichž občanem zemřelý byl.
§ 10
(1) Provádění balzamace a konzervace je koncesovanou živností.6)
(2) Žadatel o koncesi na provádění balzamace a konzervace musí prokázat svoji odbornou
způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu
lidských pozůstatků a profesní kvalifikace Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých
podle zvláštního právního předpisu28), a absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na
odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství,
b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti zdravotnictví,
c) vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná sestra,
Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo Diplomovaná porodní
asistentka,
d) střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dětská sestra nebo
Porodní asistentka, nebo
e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletou praxi v provádění balzamace a
konzervace.
(3) Specializovaná odborná příprava podle odstavce 2 je zajišťována podle zvláštního
právního předpisu;7) její obsah a rozsah včetně náležitostí dokladu úspěšného absolvování
specializované odborné přípravy stanoví prováděcí právní předpis.
(4) K udělení koncese k provádění balzamace a konzervace je nutné stanovisko krajské
hygienické stanice Státní hygienické služby 8) vydané podle zvláštního právního předpisu. 9) Krajská
hygienická stanice Státní hygienická služba vydá kladné stanovisko, pokud žadatel o koncesi má
vhodnou místnost k provádění balzamace a konzervace a vybavení, které bude k provádění
balzamace a konzervace užívat, není v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví.
§ 10a
Řád pro provádění balzamace a konzervace
(1) Před zahájením provozování balzamace a konzervace je provozovatel této živnosti
povinen vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, který musí být schválen krajskou
hygienickou stanicí Státní hygienickou službou, a vykonávat živnost v souladu s ním; obdobný
postup musí být dodržen při každé změně řádu pro provádění balzamace a konzervace.
(2) Řád pro provádění balzamace a konzervace musí být zveřejněn na viditelném místě.
Provozovatel v něm podrobně upraví zejména
a) rozsah poskytovaných služeb,
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b) povinnosti osob, které provádějí balzamaci a konzervaci, a dalších osob podílejících se na zajištění
této činnosti s ohledem na zachování piety,
c) postup při přepravě, balzamaci a konzervaci lidských pozůstatků a
d) způsob uložení a evidence balzamovaných lidských pozůstatků od jejich převzetí až po uložení do
hrobu nebo hrobky, případně předání provozovateli krematoria.
…
§ 12
Zřízení krematoria
Krematorium lze zřídit jen na základě územního rozhodnutí 14) a následného stavebního
povolení; dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice Státní hygienická služba a
orgán ochrany ovzduší.
Provozování krematoria
§ 13
(1) Provozování krematoria zahrnující pohřbívání lidských pozůstatků nebo zpopelňování
exhumovaných lidských ostatků v konečné rakvi a související zacházení s ní, manipulaci s lidskými
ostatky, ukládání lidských ostatků do uren, jejich předávání a vedení související evidence, je
koncesovanou živností6).
(2) Žadatel o koncesi na provozování krematoria musí prokázat svoji odbornou způsobilost,
kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Obsluha kremačního zařízení a profesní
kvalifikace Administrátor krematoria podle zvláštního právního předpisu 28) a
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
b) minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.
(3) K udělení koncese k provozování krematoria je nutné stanovisko krajské hygienické
stanice Státní hygienické služby8). Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba vydá
kladné stanovisko, pokud žadatel o koncesi bude pro uložení lidských pozůstatků do zpopelnění
používat chladicí a mrazicí zařízení, které odpovídá podmínkám stanoveným v § 7 odst. 1 písm. f).
§ 14
(1) Provozovatel krematoria je oprávněn převzít tělo zemřelého nebo lidské ostatky ke
zpopelnění a zpopelnit je jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí doložena úmrtním listem, průvodním listem k
přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o
prohlídce zemřelého vystaveným podle zvláštního právního předpisu; v případě podezření ze
spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního
zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního
právního předpisu10).
(2) Jiné lidské pozůstatky je provozovatel krematoria oprávněn převzít ke zpopelnění jen
tehdy, je-li doložena identifikace jiných lidských pozůstatků.
(3) Provozovatel krematoria je povinen
a) zpopelňovat v krematoriu pouze lidské pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky,
b) před zahájením provozu vydat řád krematoria, který musí být schválen krajskou hygienickou stanicí
Státní hygienickou službou a zveřejněn na viditelném místě, a krematorium provozovat v souladu s
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tímto řádem a zvláštními právními předpisy 15); obdobný postup musí být dodržen při každé změně
řádu krematoria,
c) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních
obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob v souladu s
projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu
nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
d) ukládat lidské pozůstatky do zpopelnění pouze v konečné rakvi do chladicího nebo mrazicího
zařízení splňujícího požadavky uvedené v § 7 odst. 1 písm. f). To neplatí, provede-li zpopelnění
lidských pozůstatků do 48 hodin od jejich převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen
zajistit jejich uložení do doby zpopelnění v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v
rozmezí od 0 °C do +5 °C, i když doba od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo přesáhne
1 týden,
e) zajistit, aby rakev s lidskými pozůstatky nebo exhumovanými lidskými ostatky byla před zasunutím
do kremační pece opatřena značkou nezničitelnou ohněm obsahující číslo záznamu o zpopelnění v
návaznosti na jím vedenou evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků,
f) vypraviteli pohřbu vystavit doklad o zpopelnění obsahující
1. číslo záznamu o zpopelnění podle písmene g),
2. jednoznačnou identifikaci provozovatele krematoria a pohřební služby, který lidské pozůstatky nebo
exhumované lidské ostatky do krematoria přivezl,
3. údaje o zemřelém v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo a datum narození a úmrtí,
4. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
5. datum pohřbení lidských pozůstatků nebo zpopelnění lidských ostatků,
g) uložit lidské ostatky zbavené kovových a jiných nespalitelných příměsí spolu se značkou uvedenou
v písmenu e) do pevně uzavíratelné urny a označit ji číslem záznamu o zpopelnění v návaznosti na
jím vedenou evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků, a údaji podle § 15 odst. 2 písm. a) a b),
h) vyzvat k převzetí a předat urnu s lidskými ostatky vypraviteli pohřbu nebo provozovateli pohřební
služby způsobem a ve lhůtě stanovené řádem krematoria; pokud vypravitel pohřbu nebo provozovatel
pohřební služby do 12 měsíců ode dne zpopelnění urnu od provozovatele krematoria nepřevezme, je
provozovatel krematoria povinen lidské ostatky uložit do společného hrobu na veřejném pohřebišti.
…
§ 17
Zřízení veřejného pohřebiště
Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské
společnosti jen na pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území podle
zvláštního právního předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního předpisu
vyžadováno. Dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice Státní hygienická služba,
která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného zdraví, obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který vydává stanovisko z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a vodoprávní úřad, který vydává stanovisko z hlediska
ochrany podzemních vod. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby nebo hrobky, je obec nebo
registrovaná církev a náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených zvláštním
právním předpisem14) předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že pozemek
je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování jednotlivých hrobů, hrobek, úložišť
jednotlivých uren a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba rozhodnutí o jejich umístění podle
zvláštního právního předpisu14) ani povolení stavby.
…
§ 20
Provozovatel pohřebiště je povinen
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a) do hrobu nebo do hrobky pohřbívat pouze lidské pozůstatky nebo ukládat lidské ostatky a
provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem veřejného pohřebiště, tímto zákonem a
zvláštními právními předpisy,18)
b) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních
obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob v souladu s
projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu
nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
c) vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště a vypraviteli pohřbu vystavit doklad
o pohřbení obsahující číslo hrobu nebo hrobky, jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelého, místo
a datum jeho narození, úmrtí, pohřbení a jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické
osoby, která pohřbení provedla; u jiných lidských pozůstatků vést evidenci v rozsahu identifikace
jiných lidských pozůstatků,
d) v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetlelé, neprodleně zajistit
příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby ve smyslu § 22 odst. 3, na jejich základě navrhnout
novou tlecí dobu, vyžádat si k ní stanovisko krajské hygienické stanice Státní hygienické služby a na
základě tohoto stanoviska upravit odpovídajícím způsobem řád veřejného pohřebiště,
e) v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat krajský úřad a nájemce hrobových
míst, pokud je mu známa jejich adresa, a současně informovat krajský úřad a veřejnost o tomto
zákazu v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém,
f) v případě rušení pohřebiště splnit podmínky § 24 a
1. po podání žádosti o vydání rozhodnutí o zrušení pohřebiště u krajského úřadu informovat nájemce
hrobových míst o zahájení řízení podle § 24 odst. 1, pokud je mu známa jejich adresa, a současně
tuto informaci zveřejnit na místě na daném pohřebišti obvyklém,
2. písemně informovat nájemce hrobových míst o vydání rozhodnutí podle § 24 odst. 1 a datu, k
němuž má být pohřebiště zrušeno, pokud je mu známa jejich adresa, a současně tuto informaci
zveřejnit na místě na daném pohřebišti obvyklém,
3. pokud nájemci hrobových míst před zveřejněným dnem zrušení pohřebiště nepřemístí lidské
ostatky na jiné pohřebiště, ponechat je na místě,
4. je-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec, informovat vlastníka hrobky, náhrobku a ostatního
hrobového zařízení, pokud mu je znám, že s nimi bude naloženo jako s věcmi opuštěnými; není-li
provozovatelem veřejného pohřebiště obec, odevzdat tyto věci obci, na jejímž území se zrušené
pohřebiště nachází, s uvedením kontaktních údajů jejich vlastníka, pokud je ke dni zrušení veřejného
pohřebiště neodstranil, a o tomto postupu předem vlastníka informovat,
5. pokud má být využito zrušeného pohřebiště k účelu, při kterém je třeba prohloubit terén, zajistit
exhumaci všech lidských ostatků a jejich uložení do společného hrobu na jiném pohřebišti; s
nalezenými předměty, u nichž se předpokládá, že jsou zhotoveny z drahých kovů, nebo s předměty,
které mají kulturně-historickou hodnotu, ponechanými v hrobech a hrobkách, naložit obdobně jako v
bodu 4,
6. pokud jsou na pohřebišti zřízeny vsypové a rozptylové louky, zajistit přemístění tohoto travního
porostu se zeminou na jiné pohřebiště,
g) provozovateli pohřební služby nebo vypraviteli pohřbu umožnit pohřbení nebo uložení lidských
ostatků na pohřebišti; provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za
poskytnuté související služby.
…
§ 22
Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace
(1) Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let
nejméně 1,2 m,
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b) dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,
c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.
(2) Provozovatel pohřebiště je oprávněn převzít tělo zemřelého k pohřbení do hrobu nebo
hrobky nebo lidské ostatky k uložení jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí doložena úmrtním listem,
průvodním listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu
nebo listem o prohlídce zemřelého; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s
úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v
trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu 10). Pro převzetí jiných
lidských pozůstatků k pohřbení do hrobu nebo hrobky se postupuje obdobně, přičemž postačí
doložení identifikace jiných lidských pozůstatků.
(3) Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která se zřetelem ke
složení půdy musí trvat minimálně 10 let. Konkrétní délku tlecí doby pro veřejné pohřebiště stanoví
jeho provozovatel v řádu veřejného pohřebiště na základě výsledků hydrogeologického průzkumu,
vyžádaného stanoviska krajské hygienické stanice Státní hygienické služba a místních zvyklostí.
(4) Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky,
pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé
zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
(5) Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice Státní hygienické služby, nebo nařídíli exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby
doloží nájemce hrobového místa k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle odstavce 2 a
písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Náklady na exhumaci hradí
ten, kdo o ni požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl
narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
(6) Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobu nebo hrobce, není třeba k jejich přemístění v
rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice Státní
hygienické služby.
(7) Lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti, popřípadě exhumovat, vždy jen se
souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání a exhumace
na daném veřejném pohřebišti.
§ 23
Zákaz pohřbívání
(1) V případě, že by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo
vodního hospodářství, může o zákazu pohřbívání v části veřejného pohřebiště nebo na celém jeho
území rozhodnout krajská hygienická stanice Státní hygienická služba.20)
(2) Na veřejném pohřebišti, kde je zakázáno pohřbívání lidských pozůstatků do hrobů podle
odstavce 1, lze nadále pohřbívat do hrobek, pokud orgán, který o zákazu pohřbívání rozhodoval,
nerozhodl jinak.

…
Dozor v pohřebnictví
§ 25a
(1) Dozor nad dodržováním povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob
stanovených v
a) § 4 odst. 1 písm. b), c) a e) provádí ministerstvo,
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b) § 4 odst. 1 písm. a) a g) provádí krajská hygienická stanice Státní hygienická služba,
c) § 4 odst. 1 písm. h) provádí krajský úřad.
(2) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebních služeb, krematorií, osob
provádějících konzervaci a balzamaci a poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb podle § 4 odst.
3, stanovených v
a) § 7 odst. 1 písm. a), c), d), g) a h), § 8 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1, § 11 písm. a), § 14 odst. 3 písm. a),
c), e), f) a g) a v § 20 písm. b) provádí ministerstvo,
b) § 6 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. b), § 10a a v § 14 odst. 3 písm. b) provádí živnostenský úřad,
c) § 7 odst. 1 písm. f), j), k) a l), § 7 odst. 4, § 14 odst. 3 písm. d) a v § 15 odst. 2 a 3 provádí krajská
hygienická stanice Státní hygienická služba,
d) § 4 odst. 3 a 5, § 5 odst. 6 a v § 9 odst. 1 provádí krajský úřad.
(3) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebiště a právnických nebo
podnikajících fyzických osob při provozování pohřebiště stanovených v § 18 odst. 2 a 3, § 19 odst. 1,
§ 20 písm. a), c), d), e), f) a g) a v § 22 odst. 3 a 5 provádí krajský úřad.
(4) Zjistí-li orgán uvedený v odstavcích 1 až 3 nedostatky, může podle povahy zjištěného
nedostatku rozhodnutím uložit osobě opatření k nápravě a stanovit lhůtu k uskutečnění opatření k
nápravě.
(5) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, je povinna neprodleně oznámit orgánu
uvedenému v odstavcích 1 až 3 způsob plnění a splnění uloženého opatření.
(6) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nemá odkladný účinek.

…
§ 27
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) upraví, konzervuje, balzamuje nebo vystaví tělo zemřelého
nakažené nebezpečnou nemocí,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. b) konzervuje, balzamuje nebo vystaví lidské pozůstatky, a to i
konzervované nebo balzamované, nebo v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) vystaví lidské pozůstatky před
pohřbením,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. e) provede trvalé uložení lidských pozůstatků nebo jejich zpopelnění
jiným způsobem než uvedeným v § 2 písm. e),
d) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo
urnu s lidskými ostatky,
e) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí
exhumaci.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující pohřební službu se dopustí
přestupku tím, že
a) má umístěny chladicí nebo mrazicí zařízení a místnosti pro úpravu těla zemřelého v prostorách a
areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb v rozporu s § 6 odst. 4,
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b) nesplní povinnost upravit tělo zemřelého nebo použít k ukládání lidských pozůstatků do pohřbení
rakve a zařízení podle § 7 odst. 1 písm. a),
c) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) nevydá před zahájením provozu řád pro provozování pohřební
služby, tento řád nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou hygienickou stanicí Státní hygienickou
službou nebo tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě,
d) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) sjednává pohřbení, a to i prostřednictvím jiné osoby, v areálech
zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb,
e) neuloží lidské pozůstatky v rakvi nebo v jiné obdobné schránce nebo k jejich uložení nepoužije
chladicí nebo mrazicí zařízení podle § 7 odst. 1 písm. f),
f) nepředá provozovateli krematoria nebo pohřebiště spolu s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky
doklad o úmrtí nebo identifikaci jiných lidských pozůstatků podle § 7 odst. 1 písm. g),
g) nezajistí pro vypravitele pohřbu podmínky pro úpravu těla zemřelého a pro uložení lidských
pozůstatků do rakve podle § 7 odst. 1 písm. h),
h) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 7 odst. 1 písm. j) a § 7 odst. 4,
i) nedodržuje požadavky na technické vybavení podle § 7 odst. 1 písm. k),
j) neprovádí dezinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu těla zemřelého, chladicího a
mrazicího zařízení, pracovních pomůcek a vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků a lidských
ostatků podle § 7 odst. 1 písm. l),
k) v rozporu s § 8 odst. 1 nezajistí při převozech na místo pohřbení nebo při vystavení těla zemřelého
jeho oblečení do šatů nebo rubáše nebo, není-li obléknutí možné, důstojné zahalení a uložení v
konečné rakvi,
l) v rozporu s § 8 odst. 2 nezajistí, aby byly lidské pozůstatky uloženy do neprodyšně uzavřené rakve
nebo uloženy v chladicím, popřípadě mrazicím, zařízení, pokud přeprava nekonzervovaných nebo
nebalzamovaných lidských pozůstatků přesahuje dobu 8 hodin nebo vzdálenost 500 km, nebo
m) přepravuje lidské pozůstatky nebo exhumované nezpopelněné lidské ostatky v rozporu s § 9 odst.
1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící balzamování a konzervaci se dopustí
přestupku tím, že v rozporu s § 10a nevydá před zahájením provozu řád pro provádění balzamace a
konzervace, tento řád nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou hygienickou stanicí Státní
hygienickou službou nebo tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující krematorium se dopustí přestupku
tím, že
a) poruší povinnost podle § 14 odst. 3 písm. a) zpopelňovat v krematoriu pouze lidské pozůstatky
nebo exhumované lidské ostatky,
b) v rozporu s § 14 odst. 3 písm. b) nevydá před zahájením provozu řád krematoria, řád krematoria
nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou hygienickou stanicí Státní hygienickou službou nebo
tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě,
c) neuloží lidské pozůstatky do zpopelnění pouze v konečné rakvi do chladicího nebo mrazicího
zařízení podle § 14 odst. 3 písm. d),
d) nezajistí splnění povinnosti související s označováním rakve podle § 14 odst. 3 písm. e),
e) nevystaví vypraviteli pohřbu doklad o zpopelnění včetně všech náležitostí podle § 14 odst. 3 písm.
f),
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f) nesplní některou z povinností podle § 14 odst. 3 písm. g) související s uložením lidských ostatků do
urny,
g) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 15 odst. 2 nebo 3.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující v souladu s § 18 odst. 2 provoz
veřejného pohřebiště se dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí bezodkladně provozovateli pohřebiště, že lidské ostatky ani po uplynutí tlecí doby nejsou
zetlelé podle § 18 odst. 2,
b) neprovozuje veřejné pohřebiště v souladu s řádem veřejného pohřebiště podle § 19 odst. 1,
c) v rozporu s § 20 písm. a) pohřbívá do hrobu nebo do hrobky jiné než lidské pozůstatky nebo ukládá
jiné než lidské ostatky,
d) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 21 odst. 1, nebo
e) nesplní při exhumaci lidských ostatků některou z povinností podle § 22 odst. 5.
(6) Provozovatel pohřebiště se dopustí přestupku tím, že
a) nevydá před zahájením provozu řád pohřebiště podle § 19 nebo neprovede jeho změnu podle § 18
odst. 3, nebo vydá řád pohřebiště nebo jeho změnu bez zveřejnění v místě na daném veřejném
pohřebišti obvyklém,
b) neprovozuje veřejné pohřebiště v souladu s řádem veřejného pohřebiště podle § 19 odst. 1,
c) v rozporu s § 20 písm. a) pohřbívá do hrobu nebo do hrobky jiné než lidské pozůstatky nebo ukládá
jiné než lidské ostatky,
d) neprodleně nezajistí příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby a na jejich základě
nenavrhne novou tlecí dobu nebo si nevyžádá k návrhu nové tlecí doby stanovisko krajské hygienické
stanice Státní hygienické služby a neupraví odpovídajícím způsobem řád veřejného pohřebiště
podle § 20 písm. d),
e) neinformuje krajský úřad, nájemce hrobových míst nebo veřejnost o zákazu pohřbívání podle § 20
písm. e),
f) nesplní v případě rušení pohřebiště některou z povinností podle § 20 písm. f),
g) neumožní provozovateli pohřební služby nebo vypraviteli pohřbu pohřbení nebo uložení lidských
ostatků na pohřebišti podle § 20 písm. g),
h) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 21 odst. 1, nebo
i) neuloží nezpopelněné lidské ostatky v hrobě po tlecí dobu podle § 22 odst. 3.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje pohřební službu, provádí
balzamace nebo konzervace, provozuje krematorium, nebo je provozovatelem veřejného pohřebiště,
se dopustí přestupku tím, že poruší při kontaktu s pozůstalými některou z povinností podle § 7 odst. 1
písm. d), § 11 písm. a), § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 písm. b).
(8) Poskytovatel uvedený v § 4 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že
a) nepředá lidské pozůstatky umyté, a byla-li provedena pitva, zašité podle § 4 odst. 3 písm. a),
b) bezúplatně nezajistí možnost úpravy těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve ve
vhodné místnosti nebo neumožní nezbytnou hygienickou očistu podle § 4 odst. 3,
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c) nezajistí uložení lidských pozůstatků podle § 4 odst. 5, nebo
d) přepravuje lidské pozůstatky nebo exhumované nezpopelněné lidské ostatky v rozporu s § 9 odst.
1.
(9) Osoba, u které je tělo zemřelého uloženo, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5
odst. 6 neinformuje neprodleně obec o skutečnostech uvedených v § 5 odst. 1.
(10) Za přestupky podle odstavců 1 až 9 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Dopustí-li se
právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle odstavců 1 až 5 opakovaně, uloží se pokuta
do 500 000 Kč.
§ 28
(1) Přestupky fyzických osob podle § 26 projednává obecní úřad.
(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle
a) § 27 odst. 1 písm. b) a c), § 27 odst. 2 písm. b), d), f), g), k) až m), § 27 odst. 4 písm. a), d) až f) a §
27 odst. 7 projednává ministerstvo,
b) § 27 odst. 1 písm. e), § 27 odst. 5, 6, 8 a 9 projednává krajský úřad,
c) § 27 odst. 1 písm. a) a d), § 27 odst. 2 písm. e), h) až j) a § 27 odst. 4 písm. c) a g) projednává
krajská hygienická stanice Státní hygienická služba,
d) § 27 odst. 2 písm. a) a c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) projednává obecní živnostenský úřad.
(3) Porušení povinností uvedených v § 4 odst. 1 písm. e), g) a h), § 7 odst. 1 písm. c), § 7
odst. 2, § 11 písm. b) a c) a v § 14 odst. 3 písm. a), e) a g) se považuje za závažný způsob porušení
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 29).
(4) Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán do 1 roku od právní moci rozhodnutí,
jímž byla tomu, kdo se ho dopustil, uložena pokuta za přestupek podle tohoto zákona.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

…
§ 31
Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů
Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů vykonávají
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo zemědělství,
d) krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy),
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d) Státní hygienická služba,
e) Česká obchodní inspekce,
f) Česká zemědělská a potravinářská inspekce,
g) Česká inspekce životního prostředí,
h) Státní ústav pro kontrolu léčiv,
i) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
j) celní úřady.
…
§ 35
Krajské hygienické stanice Státní hygienická služba
Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují Státní
hygienická služba kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do
oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků; 24) při
zjištění porušení těchto povinností ukládají ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.
…
§ 46
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za přestupek podle § 44 odst. 2
písm. g) nebo h) též tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizovaná
společnost, s níž právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění
povinností stanovených právnické nebo podnikající fyzické osobě v § 10 odst. 1 nebo § 12, pozbyla
oprávnění k činnosti.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Krajská hygienická stanice Státní hygienická
služba, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní ústav pro
kontrolu léčiv, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Česká inspekce
životního prostředí, a to v rozsahu své působnosti vymezené v § 35 až 40. Je-li podle rozsahu své
působnosti příslušným k projednání přestupku více jak jeden správní orgán, přestupek projedná ten z
příslušných správních orgánů, který jako první zahájil řízení. Správní orgán, který zahájí řízení,
informuje o tom všechny správní orgány, které jsou k projednání přestupků podle tohoto zákona
příslušné.
(3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(4) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu
uložil, s výjimkou pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí, které jsou příjmem Státního
fondu životního prostředí.

…
PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
…
§ 18

V.
Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení
(1) Úřad provede alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které
mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení.
(2) Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení,
a) má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení,
b) zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné
techniky,
c) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na
základě jiných právních předpisů6), nebo jiná změna zvláštních právních předpisů 6), která může mít vliv
na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení,
d) je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje
standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek
provozu zařízení, nebo
e) použije-li úřad při stanovování emisních limitů postup podle § 14 odst. 4 písm. b) a výsledky
monitorování prokáží, že emise za běžných provozních podmínek překračovaly úrovně emisí spojené
s nejlepšími dostupnými technikami.
(3) Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li
zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení
podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Při přezkumu se zohlední všechny nové nebo aktualizované
závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné pro dané zařízení, které byly přijaty na úrovni
Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU od udělení
povolení nebo jeho posledního přezkumu. Úřad na základě provedeného přezkumu zajistí, aby do 4
let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky
integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách a aby provozovatel
zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat.
(4) Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o nejlepších dostupných technikách, úřad
vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, umožňuje-li vývoj v oblasti nejlepších
dostupných technik významné snížení emisí.
(5) Byla-li pro zařízení udělena výjimka z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými
technikami podle § 14 odst. 5, je úřad povinen posoudit důvodnost udělení této výjimky v rámci
každého přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení, s výjimkou přezkumu prováděného
na základě odstavce 2 písm. c), není-li jeho důvodem změna emisních limitů nebo standardů kvality
životního prostředí provedená z důvodu jiné změny zvláštních právních předpisů 6), která může mít vliv
na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení, a přezkumu prováděného na
základě odstavce 6.
(6) Úřad může provést přezkum podmínek integrovaného povolení
a) na základě ohlášení změny v zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b),
b) na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice Státní hygienické služby, nebo
c) je-li v místě provozu zařízení dlouhodobě překračován standard kvality životního prostředí.
(7) Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení se provádí šetřením v místě
provozu zařízení nebo přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných
podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení. Zaměstnanci úřadu se při
přezkumné činnosti prokazují služebním průkazem, který je současně dokladem o jejich pověření k
provedení přezkumu.
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(8) O plánovaných přezkumech, o výsledcích provedených přezkumů, uložených pokutách a
opatřeních k nápravě informuje úřad neprodleně inspekci a krajskou hygienickou stanici Státní
hygienickou službu. Úřad též může inspekci a krajskou hygienickou stanici Státní hygienickou
službu přizvat k přezkumu.
(9) Na výkon přezkumné činnosti se vztahuje zákon o kontrole, není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak42).
(10) Úřad při přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení použije relevantní
informace získané z monitorování nebo kontrol provedených podle tohoto zákona.
(11) Provozovatel zařízení je povinen na žádost úřadu předložit veškeré informace, které jsou
nezbytné k přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení, včetně výsledků monitorovaní
emisí a jiných údajů umožňujících srovnání provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami
popsanými v příslušných závěrech o nejlepších dostupných technikách a s úrovněmi emisí spojenými
s nejlepšími dostupnými technikami.
…
Kontrola
§ 20b
(1) Kontrola, kterou podle tohoto zákona provádí inspekce, zahrnuje veškeré činnosti, včetně
výkonu kontroly na místě provozu zařízení, monitorování emisí a kontrol dokumentace a podkladů,
ověřování vlastního monitorování, kontrol používaných technik a vhodnosti řízení provozu zařízení z
hlediska životního prostředí, prováděné s cílem kontrolovat zařízení z hlediska dodržovaní povinností
stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením, podporovat dodržovaní těchto povinností
a tam, kde je to nezbytné, monitorovat jejich dopad na životní prostředí.
(2) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně
dokladem o jejich pověření k provedení kontroly.
(3) Inspekce zpracovává plán kontrol na období kalendářního roku. Plány kontrol se vztahují
na všechna zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení podle tohoto zákona.
(4) Plán kontrol musí minimálně obsahovat
a) obecné posouzení příslušných významných otázek v oblasti životního prostředí,
b) zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje,
c) seznam zařízení, na která se vztahuje,
d) postupy pro vypracování programů běžných kontrol podle odstavce 5,
e) postupy pro mimořádné kontroly podle odstavce 7.
(5) Inspekce na základě plánů kontrol pravidelně vypracovává programy běžných kontrol,
včetně stanovení četnosti kontrol na místě u různých druhů zařízení. Doba mezi dvěma kontrolami na
místě se stanoví na základě systematického posuzování rizik v oblasti životního prostředí u dotčených
zařízení, přičemž v případě zařízení představujících nejvyšší riziko nesmí být delší než 1 rok a v
případě zařízení představujících nejnižší riziko delší než 3 roky.
(6) Při systematickém posuzování rizik v oblasti životního prostředí se vždy posoudí
a) možné a skutečné dopady dotyčných zařízení na lidské zdraví a životní prostředí při zohlednění
úrovní a druhů emisí, citlivosti místního prostředí a rizika havárií,
b) historie dodržování podmínek integrovaného povolení,
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c) účast provozovatele zařízení v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit
(EMAS)41) nebo jiném systému environmentálního řízení.
(7) Mimořádné kontroly se provádějí zejména za účelem prošetření stížností týkajících se
životního prostředí a vyšetření závažných havárií, mimořádných událostí a případů nedodržování
požadavků v oblasti životního prostředí, a pokud je třeba, i před vydáním integrovaného povolení,
přezkumem závazných podmínek integrovaného povolení nebo změnou integrovaného povolení.
Mimořádné kontroly lze provádět též na základě poznatků kontrolního orgánu z vlastní kontrolní
činnosti.
(8) Pokud inspekce zjistí v rámci výkonu kontroly na místě závažné porušení závazných
podmínek integrovaného povolení, provede do 6 měsíců od této kontroly opakovanou kontrolu na
místě.
(9) V návaznosti na každou kontrolu na místě vypracuje inspekce vedle protokolu o kontrole 42)
zprávu, která obsahuje popis kontrolního zjištění a závěry o případných dalších opatřeních (dále jen
„zpráva“).
(10) Stejnopis zprávy zašle inspekce provozovateli zařízení do 2 měsíců od provedení výkonu
kontroly na místě, pouze pokud v této lhůtě nebyl vyhotoven protokol o kontrole.
(11) Inspekce zveřejní zprávu prostřednictvím informačního systému integrované prevence do
4 měsíců od uskutečnění výkonu kontroly na místě.
(12) Inspekce informuje úřad a krajskou hygienickou stanici Státní hygienickou službu o
plánovaných kontrolách a uložených pokutách a opatřeních k nápravě.
§ 20c
(1) Kontrolu dodržování závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k
ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího
záření provádí krajské hygienické stanice Státní hygienická služba.
(2) Ustanovení § 20b odst. 9 až 11 o zprávě z kontroly se na kontrolu prováděnou na základě
tohoto zákona krajskými hygienickými stanicemi Státní hygienickou službou použijí obdobně.
(3) Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba informuje inspekci a úřad o
plánovaných kontrolách a uložených pokutách.
…
§ 27b
(1) Ministerstvo poskytuje příslušným orgánům Evropské komise v jimi požadovaném rozsahu
a formátu a v jimi požadovaných intervalech informace k plnění požadavků právních předpisů
Evropské unie v oblasti integrované prevence a omezování znečištění 1).
(2) Ministerstvo zajišťuje poskytování informací o integrované prevenci a omezování
znečištění i v případě dalších mezinárodních závazků České republiky.
(3) Krajské úřady, inspekce, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství,
agentura, krajské hygienické stanice Státní hygienická služba a příslušné správní úřady jsou povinny
na vyžádání poskytnout ministerstvu potřebné informace.

§ 28
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) ministerstvo,
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b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo zemědělství,
d) Ministerstvo zdravotnictví,
e) krajské úřady,
f) inspekce,
g) krajské hygienické stanice19)
g) Státní hygienická služba19).
§ 34
Inspekce
Inspekce
a) kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem a povinností stanovených integrovaným
povolením v oblasti životního prostředí,
b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3 nebo 5,
c) rozhoduje o přestupcích podle § 37,
d) zveřejňuje zprávy z kontrol prostřednictvím informačního systému integrované prevence,
e) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2,
f) zpracovává plány kontrol na příslušný kalendářní rok podle § 20b odst. 3,
g) zpracovává programy běžných kontrol podle § 20b odst. 5,
h) informuje úřad a krajskou hygienickou stanici Státní hygienickou službu o plánovaných
kontrolách, uložených pokutách a opatřeních k nápravě.
§ 35
Krajské hygienické stanice Státní hygienická služba
Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba
a) posuzuje žádost z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky
hluku, vibrací a neionizujícího záření,
b) kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného
zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření,
c) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo
nebo hrozí závažné poškození zdraví člověka z důvodu nepříznivých účinků hluku, vibrací a
neionizujícího záření,
d) rozhoduje o přestupcích podle § 37,
e) zveřejňuje zprávy z kontrol v informačním systému integrované prevence,
f) informuje úřad a inspekci o plánovaných kontrolách a uložených pokutách.
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…
§ 38
Společná ustanovení
(1) Od uložení správního trestu za přestupek spáchaný provozovatelem zařízení lze upustit
také tehdy, jestliže pachatel přestupku zajistí odstranění následků porušení povinnosti, přijme faktická
opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu a uložení správního trestu by
vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce nebo krajský úřad. Příslušným
orgánem k projednání přestupku je ten orgán, který zahájí řízení jako první. Ministerstvo projedná
přestupek, jde-li o přestupek podle § 37 odst. 3, nebo jde-li o zařízení, jehož provoz může významně
nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. Krajská hygienická stanice Státní hygienická
služba projednává přestupky podle tohoto zákona, jde-li o ochranu veřejného zdraví v oblasti ochrany
před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření.
(3) Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí Státní hygienickou
službou je z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem
rozpočtu kraje. Polovina příjmu z těchto pokut, který je příjmem rozpočtu kraje, je účelově určena k
ochraně životního prostředí. Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

…
§2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zdravotnickým povoláním souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona,
zejména ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, preventivní péče, diagnostické péče, léčebné
péče, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče, lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče,
neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární péče,
b) zdravotnickým pracovníkem fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání podle tohoto
zákona,
c) jiným odborným pracovníkem fyzická osoba provádějící činnosti, které nejsou poskytováním
zdravotní péče, ale s poskytováním této péče přímo souvisejí; za činnosti, které přímo souvisejí s
poskytováním zdravotní péče, se považují činnosti stanovené právními předpisy 1c),
d) akreditovaným bakalářským studijním oborem bakalářský studijní program akreditovaný podle
zákona o vysokých školách nebo jeho případný studijní obor; za akreditované bakalářské studijní
programy se pro účely tohoto zákona považují i bakalářské studijní programy uskutečňované vysokou
školou v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci,
jakož i studijní obory, v nichž vysoké školy uskutečňovaly před 1. lednem 1999 obsahově ucelenou
část vysokoškolského studia,
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e) akreditovaným magisterským studijním oborem magisterský studijní program akreditovaný podle
zákona o vysokých školách nebo jeho případný studijní obor; za akreditované magisterské studijní
programy se pro účely tohoto zákona považují i magisterské studijní programy uskutečňované
vysokou školou v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální
akreditaci, jakož i studijní obory, v nichž vysoké školy uskutečňovaly před 1. lednem 1999
vysokoškolské studium, řádné studium nebo základní studium na vysoké škole,
f) akreditovaným doktorským studijním oborem doktorský studijní program akreditovaný podle zákona
o vysokých školách nebo jeho případný studijní obor; za akreditované doktorské studijní programy se
pro účely tohoto zákona považují i doktorské studijní programy uskutečňované vysokou školou v rámci
oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci, jakož i studijní
obory, v nichž vysoké školy uskutečňovaly před 1. lednem 1999 postgraduální studium,
g) akreditovaným zdravotnickým magisterským nebo bakalářským studijním oborem akreditovaný
magisterský nebo bakalářský studijní obor podle písmene d) nebo e), k jehož uskutečňování vysoká
škola získala podle zákona o vysokých školách
1. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále jen "ministerstvo"), že absolventi daného
oboru uskutečňovaného na základě akreditace studijního programu budou připraveni odpovídajícím
způsobem k výkonu regulovaného zdravotnického povolání, nebo
2. povolení ministerstva na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace, vydávané v
případě, že absolventi daného oboru uskutečňovaného na základě institucionální akreditace budou
připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu regulovaného zdravotnického povolání,
h) absolvováním střední zdravotnické školy získání úplného středního odborného vzdělání v
příslušném oboru, který získal souhlasné stanovisko ministerstva,
i) absolvováním vyšší zdravotnické školy získání vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru,
který získal souhlasné stanovisko ministerstva,
j) indikací pověření k výkonu činnosti na základě pokynu, ordinace, objednávky nebo lékařského
předpisu,
k) pověřenou organizací
1. právnická osoba zřízená ministerstvem nebo jiná právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo
výkonem některých činností podle tohoto zákona, nebo
2. univerzita nebo jiná právnická osoba, se kterou ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu podle
§ 95b za účelem přenesení výkonu některých činností podle tohoto zákona,
l) profesním sdružením profesní organizace nebo odborná společnost, která je právnickou osobou
nebo organizační složkou právnické osoby a která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo
specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání za účelem podpory odborné úrovně
svých členů,
m) členským státem členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarská konfederace,
n) rezidenčním místem školicí místo u poskytovatele zdravotních služeb nebo v krajské hygienické
stanici ve Státní hygienické službě, na němž je účastníkovi specializačního vzdělávání
spolufinancováno specializační vzdělávání ze státního rozpočtu,
o) rezidentem účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na
rezidenčním místě,
p) univerzitou vysoká škola univerzitní 3a), která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický
magisterský nebo bakalářský studijní obor.
…
§ 60a

V.
Financování specializačního vzdělávání
(1) Ministerstvo ve spolupráci s univerzitami a profesními sdruženími každoročně nejpozději
do 31. prosince stanoví a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup maximální počet
rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání, ve kterých bude zahájeno
specializační vzdělávání v následujícím roce a výši dotace na rezidenční místo.
(2) V případě specializačního vzdělávání podle § 56 se dotace ze státního rozpočtu poskytuje
na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta, zejména na mzdové a další
náklady spojené s pobytem rezidenta mimo pracoviště zaměstnavatele v souvislosti s plněním
požadavků podle vzdělávacího programu a podle zvláštního právního předpisu 6), a to po dobu
nezbytně nutnou ke splnění těchto požadavků. Doba trvání specializačního vzdělávání podle věty
první odpovídá doporučené celkové délce specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím
programem.
(3) V případě specializačního vzdělávání podle § 57 se dotace ze státního rozpočtu poskytuje
na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta, včetně mzdových nákladů, a
to na celou dobu trvání příslušného specializačního vzdělávání. Doba trvání specializačního
vzdělávání podle předchozí věty odpovídá minimální celkové délce specializačního vzdělávání
stanovené tímto zákonem nebo vzdělávacím programem.
(4) Dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 2 a 3 je poskytována prostřednictvím
rozpočtové kapitoly ministerstva. Ministerstvo zpracovává střednědobý plán výdajů státního rozpočtu
na financování specializačního vzdělávání, vždy na dobu následujících pěti let.
(5) Ministerstvo uveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a způsobem umožňujícím
dálkový přístup každoročně do 31. prosince Metodiku dotačního řízení, kterou upraví zejména:
a) náležitosti žádosti o dotaci,
b) termín, místo a způsob podání,
c) kritéria hodnocení žádostí,
d) termín vyhodnocení žádostí,
e) způsob vyrozumění žadatele,
f) způsob podání a vypořádání námitek,
g) podmínky čerpání dotace,
h) způsob vyúčtování a podobu závěrečné zprávy.
(6) Žádost o dotaci podává poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice
Státní hygienická služba.
(7) V rámci procesu hodnocení ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, posoudí splnění
formálních náležitostí žádosti a nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí termínu pro podání žádostí
uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup žádosti vyloučené pro nesplnění formálních
náležitostí. U takto vyloučených žádostí může žadatel podat ve lhůtě 5 dnů od jejich uveřejnění
námitky. O námitkách ministerstvo rozhodne do 30 dnů od jejich doručení. Žádosti, které splnily
formální náležitosti a žádosti, u kterých bylo vyhověno námitkám žadatele, předloží ministerstvo,
popřípadě pověřená organizace, bezodkladně k odbornému hodnocení akreditační komisi.
(8) Akreditační komise hodnotí žádosti zejména z hlediska kvality zajištění průběhu celého
vzdělávacího programu, personálního, věcného a technického zajištění každého rezidenčního místa a
rovnoměrné regionální dostupnosti rezidenčních míst na území České republiky.
(9) Akreditační komise předloží návrh hodnocení včetně návrhu pořadí žádostí ministerstvu, a
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to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádostí. O přidělení dotace rozhoduje ministerstvo. Neobdrží-li
ministerstvo ve stanovené lhůtě návrh akreditační komise, rozhodne bez tohoto návrhu.
(10) Náklady na zabezpečení dotačního řízení může ministerstvo hradit z prostředků určených
na dotace nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5 % celkové výše prostředků ministerstva určených
na dotace na financování specializačního vzdělávání v daném kalendářním roce.
(11) Rozhodnutí o poskytnutí dotace vybraným uchazečům ministerstvo vydá a zveřejní
nejpozději do 30. června příslušného roku. Rozhodnutí obsahuje zejména náležitosti stanovené
zvláštním právním předpisem22) a počet schválených rezidenčních míst s uvedením oboru
specializačního vzdělávání.
(12) Ministerstvo přeruší čerpání dotace po dobu přerušení specializačního vzdělávání
rezidenta. Celková doba přerušení nesmí překročit 5 let.
(13) Ministerstvo zastaví čerpání dotace, došlo-li k ukončení specializačního vzdělávání
rezidenta na daném rezidenčním místě.
(14) V případě zániku poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem ministerstvo
rozhodne o přidělení rezidenčního místa jinému poskytovateli zdravotních služeb s rezidenčním
místem, a to za podmínky, že
a) rezident na tomto rezidenčním místě je v pracovněprávním vztahu s tímto poskytovatelem, a to
minimálně na dobu zbývající délky specializačního vzdělávání, a
b) tento poskytovatel prokáže splnění podmínek stanovených pro přidělení dotace.
§ 60b
Výběr rezidenta
(1) Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice
Státní hygienická služba s rezidenčním místem vyhlásí nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění
rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Vyhlášení výběrového
řízení oznámí poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice
Státní hygienická služba s rezidenčním místem ministerstvu. Ministerstvo uveřejní oznámení o
vyhlášení výběrového řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výběr účastníka specializačního
vzdělávání na schválené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním
místem nebo krajská hygienická stanice Státní hygienická služba s rezidenčním místem nejpozději
do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
(2) Neprojeví-li žádný účastník specializačního vzdělávání zájem o schválené rezidenční
místo ve výběrovém řízení podle odstavce 1, oznámí poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním
místem nebo krajská hygienická stanice Státní hygienická služba s rezidenčním místem tuto
skutečnost ministerstvu a výběrové řízení zopakuje. Výběr účastníka specializačního vzdělávání na
schválené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo
krajská hygienická stanice Státní hygienická služba s rezidenčním místem nejpozději do konce
příslušného kalendářního roku.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajská hygienická stanice Státní
hygienická služba s rezidenčním místem se při konání výběrového řízení řídí pravidly, která stanoví
ministerstvo vyhláškou.
(4) Vybraný uchazeč se stává rezidentem okamžikem, kdy
a) je zařazen do oboru specializačního vzdělávání v příslušném oboru,
b) zahájí specializační vzdělávání na schváleném rezidenčním místě ve zdravotnickém zařízení s
rezidenčním místem,

V.
c) má uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby 2b) a
minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem v příslušném
oboru a
d) byl vybrán zdravotnickým zařízením s rezidenčním místem podle odstavce 3.
(5) Vybraný uchazeč přestává být rezidentem okamžikem dokončení specializačního
vzdělávání úspěšným absolvováním atestační zkoušky nebo okamžikem ukončení specializačního
vzdělávání ve zdravotnickém zařízení s rezidenčním místem.
…
§ 60d
Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajské
hygienické stanice Státní hygienické služby s rezidenčním místem
Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajská hygienická stanice Státní
hygienická služba s rezidenčním místem jsou povinny:
a) zajistit rezidentovi řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu,
b) hlásit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, změny údajů uvedených v žádosti o dotaci na
rezidenční místo, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
c) podrobit se kontrole dodržování podmínek čerpání dotace na rezidenční místo a účelovosti použití
vynaložených finančních prostředků z dotace prováděné ministerstvem a na jeho žádost předložit
doklady související se specializačním vzděláváním rezidenta a zabezpečením jeho vzdělávání ke
kontrole,
d) vést dokumentaci o specializačním vzdělávání rezidenta, která dokládá skutečnosti, nutné pro
doložení splnění povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu, dokumentace o vzdělávání je
archiválií podle zvláštního právního předpisu11),
e) předat ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou dokumentaci týkající se vzdělávání
rezidenta, pokud hodlá ukončit svoji činnost a nemá-li právního nástupce, který pokračuje v činnosti a
na nějž přechází pracovněprávní vztah rezidenta; zanikne-li oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, aniž by poskytovatel splnil povinnost ve větě první, přechází tato povinnost na jeho právního
nástupce nebo na dědice, popřípadě na příslušný orgán veřejné správy a
f) nahlásit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, datum zahájení a ukončení přerušení
specializačního vzdělávání rezidenta nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedené
skutečnosti nastaly.
…
§ 89a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel akreditovaného zařízení
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. a) uskutečňuje vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení nebo
prodloužení akreditace,
b) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. e) nevede dokumentaci o vzdělání podle vzdělávacího programu v
rozsahu akreditace,

V.
c) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. g) neoznámí změnu podmínek souvisejících se zabezpečením
vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu akreditace,
d) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. h) neumožní vykonání praktické části atestační zkoušky, závěrečné
zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu, aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo
adaptačního období,
e) v rozporu s § 50 odst. 2 neoznámí ministerstvu záměr ukončit uskutečňování vzdělávání,
neinformuje účastníky vzdělávání o záměru ukončit uskutečňování vzdělávání nebo nepředá
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou dokumentaci týkající se účastníků vzdělávání.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice
Státní hygienická služba s rezidenčním místem se dopustí přestupku tím, že
a) uskutečňuje specializační vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení akreditace,
b) v rozporu s § 60d písm. c) se nepodrobí kontrole dodržování podmínek čerpání dotace a účelovosti
použití vynaložené dotace a zabezpečení specializačního vzdělávání rezidenta,
c) v rozporu s § 60d písm. d) nevede dokumentaci o specializačním vzdělávání v rozsahu akreditace,
d) v rozporu s § 60d písm. e) nepředá ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou
dokumentaci týkající se účastníků vzdělávání,
e) v rozporu s § 60d písm. a) nezajistí rezidentovi řádné absolvování všech součástí specializačního
programu,
f) v rozporu s § 60d písm. b) nenahlásí změnu údajů uvedených v žádosti o dotaci na rezidenční
místo,
g) v rozporu s § 60d písm. f) nenahlásí datum zahájení a ukončení přerušení specializačního
vzdělávání rezidenta.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že uskutečňuje vzdělávání ve vzdělávacích programech podle § 45 odst. 1 písm. a), b)
a d) bez akreditace.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 2 písm. f) a g),
b) od 10 000 do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), odstavce 2 písm.
a) až e) a odstavce 3.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:

…
§ 52
Letecká aplikace přípravků
(1) Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále stanoveno jinak.

V.
(2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla nebo vrtulníku, je-li povolena Ústavem, a to
na základě
a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo
b) povolení mimořádné letecké aplikace.
(3) Ústav povolí leteckou aplikaci, jestliže žadatel v žádosti o schválení plánu letecké aplikace
nebo v žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo mimořádné letecké aplikace doloží, že
a) neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má v konkrétním případě letecká aplikace nižší
dopady na lidské zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace přípravků,
b) oblast, která má být ošetřena, je vzdálena nejméně 200 metrů od trvale obydlených oblastí, není-li v
konkrétním případě stanovena vzdálenost větší,
c) osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení k provozování leteckých prací podle
zvláštního právního předpisu85),
d) osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon letecké aplikace fyzickou osobou, která je
odborně způsobilou osobou pro nakládání s přípravky, a
e) zařízení pro aplikaci přípravků je vybaveno příslušenstvím, které bylo schváleno k provozu podle
tohoto zákona.
(4) Ústav nepovolí leteckou aplikaci v případě přípravku
a) představujícího významné riziko pro včely, skupinu necílových členovců nebo obratlovců, nebo pro
vodní organismy,
b) jehož formulační úprava není pro leteckou aplikaci vhodná, nebo
c) jde-li o přípravek, který je akutně toxický kategorie 1, 2 nebo 3, nebo toxický pro specifické cílové
organismy po jednorázové nebo opakované expozici v kategorii 1, karcinogenní, mutagenní v
zárodečných buňkách nebo toxický pro reprodukci kategorie 1 nebo senzibilizující dýchací cesty podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie 82) nebo toxický nebo vysoce toxický, karcinogenní,
mutagenní nebo toxický pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, nebo senzibilizující dýchací cesty, který byl
uveden na trh podle chemického zákona nebo jehož leteckou aplikaci vylučuje závazné stanovisko
krajské hygienické stanice Státní hygienické služby.
(5) Plán letecké aplikace obsahuje zejména
a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, předběžném množství a druhu aplikovaných přípravků,
ředění přípravků a o počtu aplikací přípravků a jejich případném smísení,
b) vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká aplikace,
c) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a
opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví
náhodně se vyskytujících osob; tato opatření musí být v souladu s opatřeními uvedenými v závazném
stanovisku krajské hygienické stanice Státní hygienické služby, které je přílohou žádosti o schválení
plánu letecké aplikace, a
d) opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti, která musí být v
souladu s opatřeními uvedenými v závazném stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, které je přílohou žádosti o schválení plánu letecké aplikace.
(6) Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo mimořádné letecké aplikace musí být
podána Ústavu nejméně 10 dnů před plánovanou aplikací. Pokud Ústav do 5 dnů od doručení žádosti
o povolení jednotlivé letecké aplikace o této žádosti nerozhodne, má se za to, že je aplikace povolena.

V.
Žádost podle věty první kromě obecných náležitostí podle správního řádu a náležitostí uvedených v
odstavci 3 obsahuje
a) předběžnou dobu postřiku,
b) množství a druh aplikovaných přípravků,
c) údaje o ředění přípravků a o počtu aplikací přípravků a jejich případném smísení,
d) plodinu,
e) vymezení oblasti, kde má být provedena aplikace,
f) název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, pokud je v době podání
žádosti známa,
g) název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude letecká aplikace provádět, pokud je v době
podání žádosti známa, a
h) v případě žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace opatření na ochranu zdraví osob a
opatření na ochranu životního prostředí.
(7) O žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace rozhodne Ústav do 10 dnů ode dne
jejího doručení. Mimořádnou leteckou aplikaci Ústav povolí v případě, že hrozí závažné hospodářské
škody, je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, nebo hrozí závažná újma životnímu prostředí.
(8) V případě, že v době podání žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace nejsou známy
skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. c) až e), předloží žadatel prohlášení, ze kterého vyplývá, že
při aplikaci budou tyto podmínky naplněny.
(9) Rozhodnutí vydané Ústavem podle odstavců 6 a 7 kromě obecných náležitostí podle
správního řádu obsahuje zejména
a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, množství a druhu aplikovaných přípravků, ředění přípravků
a o počtu aplikací přípravků a jejich případném smísení,
b) vymezení oblasti, v níž má být provedena letecká aplikace,
c) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a
opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví
náhodně se vyskytujících osob; tato opatření musí být v souladu s opatřeními uvedenými v závazném
stanovisku krajské hygienické stanice Státní hygienické služby,
d) opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti, která musí být v
souladu s opatřeními uvedenými v závazném stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, a
e) označení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, pokud je v době vydání rozhodnutí známa.
(10) Rozhodnutí o schválení plánu letecké aplikace, o povolení jednotlivé letecké aplikace
nebo o povolení mimořádné aplikace zveřejní Ústav na své úřední desce.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
:

V.
…

§ 89a

(1) Operátor je povinen na žádost Státní hygienické služby jí bezodkladně poskytnout
pro účely epidemiologického šetření osobní údaje o místech pobytu fyzické osoby, která
prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním. Součástí požadavku Státní hygienické
služby musí být identifikátor mobilní stanice, která pro účely epidemiologického šetření
jednoznačně identifikuje tuto osobu. Data se poskytují za časové období nejdéle 3 týdnů
zpětně od okamžiku provedení epidemiologického šetření, a to pro každé místo, kde se podle
záznamů v operátorem udržované databázi provozně-lokalizačních dat vyskytovala určená
mobilní stanice po dobu delší než 20 minut. Data poskytovaná pro každé toto místo jsou
a) časový interval s přesností věcně potřebnou právě a jen pro účely
epidemiologického šetření,
b) data o poloze mobilní stanice vyjádřené jako GPS souřadnice náhodně určeného
bodu uvnitř polygonu dominance buňky mobilní sítě pro toto místo,
c) technické parametry přesnosti měření polohy pro toto místo, a to zejména
polohová rozlišovací schopnost daná technickými parametry mobilní sítě.
(2) Operátor osobní údaje předané Státní hygienické službě podle odstavce 1
neuchovává.

(3) Operátor bezodkladně zašle zprávu na mobilní stanici o tom, že předal údaje
uvedené v odstavci 1, vztahující se k této mobilní stanici, Státní hygienické službě za účelem
epidemiologického šetření.
PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

…
Návrh zásad územního rozvoje
§ 37
(1) Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání nebo zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(2) Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad územního rozvoje a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům,
ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode
dne jednání, ve stejné lhůtě mohou sousední kraje uplatnit připomínky. K později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
(3) Krajský úřad doručí návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a vyhodnocení každý
uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V.
(4) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního
prostředí zašle návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním zásad územního rozvoje významně
ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, krajský úřad se
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací
účastní.
(5) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná krajský úřad se zástupci Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, ministerstva a krajské hygienické stanice
Státní hygienické služby. Místo a dobu jednání oznámí krajský úřad uvedeným ministerstvům a
krajské hygienické stanici Státní hygienické službě nejméně 15 dnů předem a vyzve je k uplatnění
vyjádření k vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. K později uplatněným vyjádřením se
nepřihlíží. Ve vyjádřeních ministerstva a krajská hygienická stanice Státní hygienická služba uvedou
připomínky k zajištění vyváženého vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území a k výběru
varianty řešení.
(6) Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací podle odstavců 2 až 5
Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2, a
ministerstvu. Ministerstvo životního prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených
podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí krajskému úřadu
nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však
o 30 dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v
prodloužené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
zásady územního rozvoje mají významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(8) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního rozvoje z
hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a
mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje, a to do 30 dnů od obdržení podkladů
podle odstavce 6 věty první. Pokud nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné zásady
územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.
(9) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z hledisek
uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě potvrzení
ministerstva o odstranění nedostatků.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:

…
§ 11
Náprava ekologické újmy na půdě
(1) Existuje-li důvodné podezření, že v důsledku provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k
tomuto zákonu došlo k ekologické újmě na půdě nebo horninách, včetně přírodních léčivých zdrojů
peloidu (dále jen „půda“), příslušný orgán zajistí bez zbytečného odkladu zpracování analýzy rizik; v
tom případě příslušný orgán přeruší řízení o uložení nápravných opatření do doby předložení analýzy

V.
rizik.
(2) K analýze rizik si příslušný orgán vyžádá stanovisko příslušné krajské hygienické stanice
Státní hygienické služby13), která posoudí rizika pro lidské zdraví plynoucí z přímého nebo
nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod
něj.
(3) V případě vzniku ekologické újmy na půdě, která byla prokázána analýzou rizik a
stanoviskem příslušné krajské hygienické stanice Státní hygienické služby,
a) příslušný orgán zajistí zpracování návrhu možných nápravných opatření a jejich hodnocení, které
zahrnuje porovnání alternativních postupů omezování nebo eliminace rizik a odhad finančních nákladů
a časové náročnosti jednotlivých alternativ (dále jen „hodnocení“); příslušný orgán přeruší řízení o
uložení nápravných opatření do doby předložení hodnocení,
b) provozovatel odstraní ekologickou újmu na půdě nápravným opatřením uloženým příslušným
orgánem a minimalizuje její nepříznivé důsledky, aby nepředstavovala významné riziko pro lidské
zdraví.
(4) Vyhodnocení průzkumu stavu znečištěného území a hodnocení mohou zpracovávat pouze
odborně způsobilé osoby podle § 3 zákona o geologických pracích14). Rizika ze zavedení organismů
nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj posuzuje příslušná krajská hygienická stanice
Státní hygienická služba.
(5) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou metody a způsob
zpracování analýzy rizik, způsob hodnocení vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření,
stanovování cílů nápravných opatření a způsobů prokazování jejich dosažení, včetně způsobu
postsanačního monitoringu a způsobu srovnání alternativních postupů omezování nebo eliminace
rizik, a dále způsob posouzení rizik pro lidské zdraví plynoucích z přímého nebo nepřímého zavedení
látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

…
§ 16
Výkon státní správy
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají příslušné orgány, kterými jsou
a) ministerstvo,
b) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“),
c) správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny,
d) Ministerstvo obrany,
e) Ministerstvo zdravotnictví,
f) krajské hygienické stanice,
f) Státní hygienická služba,
g) újezdní úřady.
(2) Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem na úseku předcházení a nápravy ekologické újmy,
b) vykonává vrchní státní dozor nad tím, jak další příslušné orgány vykonávají působnost stanovenou
tímto zákonem,

V.
c) vede souhrnnou evidenci případů ekologické újmy a její bezprostřední hrozby na území České
republiky a jejich řešení,
d) přezkoumává rozhodnutí inspekce, správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny
vydaná na základě tohoto zákona,
e) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států v případě, že se ekologická újma
dotýká několika členských států,
f) poskytuje orgánům Evropských společenství informace požadované právními akty Evropských
společenství a plní další úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropských společenstvích v
oblasti předcházení a nápravy ekologické újmy.
(3) Inspekce
a) přijímá sdělení o bezprostřední hrozbě ekologické újmy (§ 6 odst. 2) nebo o vzniklé či zjištěné
ekologické újmě (§ 7 odst. 2),
b) kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutím či opatřením
vydaným na jeho základě a je oprávněna kontrolovat údaje poskytnuté provozovatelem včetně údajů o
rozsahu znečištění,
c) zjišťuje a eviduje případy ekologické újmy,
d) vydává rozhodnutí o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření,
e) rozhoduje o náhradě nákladů (§ 12 odst. 1),
f) ukládá pokyny nebo jiná opatření na základě tohoto zákona,
g) vede přehledy informací o případech ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby a o
projednávaných nebo uložených preventivních opatřeních a nápravných opatřeních,
h) ukládá pokuty za přestupky,
i) plní další úkoly příslušného orgánu vyplývající z tohoto zákona.
(4) Na území národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny a jejich ochranných pásem
jsou příslušným orgánem v rozsahu působnosti inspekce správy národních parků nebo chráněných
krajinných oblastí19). Správa národního parku nebo Agentura ochrany přírody a krajiny je věcně
příslušným orgánem podle tohoto zákona, pokud se příčina vzniku ekologické újmy nebo její
bezprostřední hrozby nachází na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo v
ochranném pásmu národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.
(5) Ministerstvo obrany přezkoumává rozhodnutí újezdních úřadů vydaná na základě tohoto
zákona.
(6) Ministerstvo zdravotnictví vykonává vrchní státní dozor nad krajskými hygienickými
stanicemi Státní hygienickou službou z hlediska hodnocení analýzy rizik pro lidské zdraví (§ 11
odst. 2).
(7) Krajské hygienické stanice vydávají Státní hygienická služba vydává na základě
požadavku inspekce, správy národního parku, Agentury ochrany přírody a krajiny nebo újezdního
úřadu odborná stanoviska k analýzám rizik pro lidské zdraví a k nápravným opatřením při ekologické
újmě na půdě.
(8) Na území vojenských újezdů jsou příslušným orgánem v rozsahu působnosti inspekce
újezdní úřady.

V.
PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:

…
§ 23
Orgány státní správy
Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených ve směsích a v předmětech na
trh nebo jejich používání a v uvádění směsí na trh nebo jejich používání podle tohoto zákona
vykonávají
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
d) Ministerstvo obrany,
e) Česká inspekce životního prostředí,
f) krajské hygienické stanice,
f) Státní hygienická služba,
g) celní úřady,
h) Státní úřad inspekce práce,
i) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
…
§ 28
Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba
Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba
a) kontroluje, jak jsou výrobci, dovozci, následnými uživateli, distributory a dodavateli předmětů
dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo
použitelných předpisů Evropské unie 2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z hlediska
ochrany zdraví,
b) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie 2) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle
tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách,
kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let a ve výrobcích určených k přímému
styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu,
shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech,
c) ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie 2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto
zákona.

V.
…
§ 30
Celní úřad
Celní úřad
a) vede evidenci všech látek a směsí vyvezených z území České republiky a dovezených na území
České republiky. Do této evidence umožní pracovníkům Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
zdravotnictví, České inspekce životního prostředí, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského a krajských hygienických stanic Státní hygienické služby nahlížet, pořizovat si z ní
výpisy, popřípadě kopie,
b) kontroluje, jak jsou vývozci a dovozci dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů
vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie 2) a rozhodnutí správních
orgánů podle tohoto zákona,
c) ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie 2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto
zákona.
…

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

…
Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení
§ 11a
(1) Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní
péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení
uděleného krajským úřadem.
(2) Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž
rámci budou zdravotní výkony podle odstavce 1 poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Mimo
zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž
poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve
zdravotnickém zařízení.
(3) Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení rozhoduje krajský
úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.
(4) Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické
stanice Státní hygienické služby, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány
mimo zdravotnické zařízení. Žádost poskytovatele o vydání závazného stanoviska musí obsahovat
náležitosti uvedené v odstavci 5. V žádosti musí být dále uvedena hygienická a protiepidemická
opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při činnostech podle věty první.
(5) Žádost o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb,
b) vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení,

V.

c) místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
d) dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem.
(6) Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží
a) kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud rozhodnutí nevydal
krajský úřad příslušný k udělení povolení,
b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice Státní hygienické služby.
(7) Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
údaje uvedené v odstavci 5. Krajský úřad zašle kopii pravomocného rozhodnutí neprodleně krajské
hygienické stanici Státní hygienické službě, která vydala závazné stanovisko podle odstavce 4.
(8) Při poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení
podle odstavce 1 není poskytovatel povinen vést zdravotnickou dokumentaci.
§ 11b
(1) Povolení zaniká
a) zánikem oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
b) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
c) odejmutím povolení rozhodnutím krajského úřadu, který povolení vydal.
(2) Krajský úřad odejme povolení, jestliže poskytovatel
a) přestal splňovat některou z podmínek podle § 11a,
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost vztahující se k poskytovaným zdravotním
výkonům mimo zdravotnické zařízení stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
nebo
c) poskytoval zdravotní výkony mimo zdravotnické zařízení v rozporu s povolením.
(3) Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí o odejmutí povolení neprodleně krajské hygienické
stanici Státní hygienické službě, která vydala závazné stanovisko podle § 11a odst. 4.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.

Národní registr poskytovatelů
§ 74
(1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,

V.
c) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní
údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a
identifikátor datové schránky,
d) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm.
f) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až i), a to pro každé místo poskytování,
e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb,
f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb,
g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb,
h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27,
j) provozní a ordinační dobu,
k) seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním
pojištění,
l) údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních
služeb podle tohoto zákona,
m) počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2
písm. f) až i), a údaje o obsazenosti lůžek vymezených podle formy nebo oboru poskytované
zdravotní péče, popřípadě též podle jejich vybavení, stanovených prováděcím právním
předpisem podle § 78,
n) přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované
způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti,
o) zdravotnické prostředky, které jsou přístrojem, používané poskytovatelem při poskytování
zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb, včetně adresy
zdravotnického zařízení, ve kterém jsou umístěny; seznam skupin takových zdravotnických prostředků
a rozsah údajů o nich předávaných do Národního registru poskytovatelů stanoví prováděcí právní
předpis,
p) stejnopis rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a jeho změn.
…
(3) Obsah Národního registru poskytovatelů je
a) veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou
1. adresy místa trvalého nebo hlášeného pobytu a datu narození fyzické osoby,
2. stejnopisu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a jeho změn a
3. údajů o poskytovateli, o jehož oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhodlo Ministerstvo
obrany, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo vnitra,
4. údajů o obsazenosti lůžek podle odstavce 1 písm. m),
b) přístupný poskytovateli, poskytovateli sociálních služeb a osobě poskytující zdravotní služby podle
§ 20, a to v rozsahu údajů o nich zpracovávaných,
c) přístupný oprávněným zaměstnancům příslušného správního úřadu a dále krajského úřadu, jemuž
bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb podle § 11 odst. 8 a § 20 odst. 2, v rozsahu všech
údajů zpracovávaných v registru, a to za účelem výkonu státní správy v oblasti zdravotnictví,
d) přístupný oprávněným zaměstnancům právnických osob zajišťujícím sběr dat do Národního
zdravotnického informačního systému,

V.

e) přístupný oprávněným zaměstnancům zdravotních pojišťoven v rozsahu
zpracovávaných v registru, a to za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění,

všech

údajů

f) přístupný komoře, jde-li o člena komory, který je poskytovatelem nebo odborným zástupcem, a to v
rozsahu údajů o nich vedených,
g) přístupný ministerstvu za účelem výkonu státní správy.
h) přístupný Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pro plnění jeho úkolů 7) podle zákona o
léčivech,
i) přístupný České správě sociálního zabezpečení pro plnění úkolů 26) podle zákona o
sociálním pojištění,
j) přístupný oprávněnému pracovníkovi zdravotnické záchranné služby za účelem plnění jejich
úkolů podle tohoto zákona a zákona o zdravotnické záchranné službě,
k) přístupný oprávněnému pracovníkovi orgánu ochrany veřejného zdraví k plnění úkolů podle
zákona o ochraně veřejného zdraví.
…
Národní registr zdravotnických pracovníků
§ 76
(1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání
obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky, a to
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho akademický titul, vědecká
hodnost a vědecko-pedagogický titul,
b) datum a místo narození,
c) pohlaví,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného průkazu
totožnosti,
e) státní občanství,
f) označení odborné způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné nebo zvláštní
specializované způsobilosti, číslo diplomu, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v
případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů
označení způsobilosti a datum jejího uznání,
g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve
kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost,
v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů
identifikační údaj uznávajícího orgánu,
h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu,
i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu
vykonávat zdravotnické povolání,

V.
j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou v
průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do
specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání
nebo aprobační zkoušky,
k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický
pracovník vykonává zdravotnické povolání, obor, druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické
povolání vykonává, druh pracovněprávního vztahu a rozsah stanovené týdenní pracovní doby v
případě, že vykonává zdravotnické povolání na základě pracovního poměru,
l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu,
a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové
schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil,
m) záznamy o
1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání,
2. zápisu do seznamu členů komory a vyloučení z komory.,

n) označení funkce zdravotnického pracovníka, který je vedoucím pracoviště
poskytovatele, včetně požadavků na toto pracoviště vymezené ve smlouvě o poskytování
a úhradě hrazených zdravotních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a zdravotní
pojišťovnou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění60).
…
§ 77a
Národní registr hrazených zdravotních služeb
(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase
poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla,
pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z
veřejného zdravotního pojištění.
(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1
zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to
a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,
b) identifikační údaje
1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,
2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),
c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s
poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž
zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb
uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,
f) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,
g) typ úhrady a
h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní
pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).

V.

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v
odstavci 2 předává
a) agendový identifikátor fyzické osoby přidělený podle zákona upravujícího informační systém
základních registrů18) k pojištěnci, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle
písmene d) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb;
pokud agendový identifikátor fyzické osoby nebyl přidělen, identifikační číslo tohoto pojištěnce,
b) údaj o pohlaví pojištěnce uvedeného v písmenu a) a rok jeho narození,
c) kód obce adresy místa pobytu pojištěnce uvedeného v písmenu a) ze základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí54) a
d) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.
(4) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb rovněž předává údaje poskytovatel,
který provedl vyžádaná laboratorní vyšetření a tuto zdravotní službu vykázal zdravotní
pojišťovně, a to
a)
výsledky laboratorních odborných hematologických, odborných biochemických
nebo mikrobiologických vyšetření,
b)
výsledky jiných laboratorních odborných vyšetření než uvedených v písmenu
a), pokud si takové laboratorní vyšetření vyžádalo centrum vysoce specializované péče,
c)
identifikační údaje zdravotní pojišťovny, které byla úhrada zdravotních služeb
podle písmene a) nebo b) vykázána,
d)
identifikační údaje poskytovatele, včetně identifikace pracoviště, který
laboratorní vyšetření podle písmene a) nebo b) provedl,
e)
agendový identifikátor fyzické osoby přidělený podle zákona upravujícího
informační systém základních registrů 18) k pojištěnci, kterému bylo provedeno vyžádané
laboratorní vyšetření podle písmene a) nebo b), a tato zdravotní služba byla zdravotní
pojišťovnou uhrazena poskytovateli; pokud agendový identifikátor fyzické osoby nebyl
přidělen, identifikační číslo tohoto pojištěnce.
(5) Obsah Národního registru hrazených zdravotních služeb je přístupný zdravotní pojišťovně v
rozsahu údajů o zdravotních službách, které uhradila, a to za účelem provádění veřejného
zdravotního pojištění.
…
§ 78
Prováděcí právní předpis stanoví
a) okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících osobní a další údaje do zdravotnických registrů,
b) postup, způsob, strukturu a formu předávání požadovaných osobních a dalších údajů do
zdravotnických registrů, a dále vymezení lůžek podle formy nebo oboru poskytované zdravotní
péče, popřípadě též podle jejich vybavení, u nichž se oznamuje do Národního registru
poskytovatelů údaj o jejich obsazenosti,
c) periodicitu a lhůty předávání požadovaných osobních a dalších údajů do zdravotnických registrů,
d) náležitosti žádosti o oprávnění k přístupu k osobním údajům a dalším údajům vedeným ve
zdravotnických registrech a o zrušení tohoto oprávnění,
e) způsob vymezení a způsob specifikace zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena, a typ
úhrady pro účely předávání údajů do Národního registru hrazených zdravotních služeb.

V.

, a dále vymezení lůžek podle formy nebo oboru poskytované zdravotní péče, popřípadě též
podle jejich vybavení, u nichž se oznamuje do Národního registru poskytovatelů údaj o jejich
obsazenosti.
…

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
…
§ 15
(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které jsou
uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny v blízkosti zdroje
hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské skupiny.
(2) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a
provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí,
šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím právním předpisem.
(3) Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro
dětské skupiny do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví.
O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice Státní hygienická
služba.
(4) Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví právní
předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz 13).
§ 16
(1) V žádosti o zápis uvede kromě náležitostí stanovených správním řádem
a) organizační složka státu, jež jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v
souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině jménem České republiky, název,
adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,
b) právnická osoba jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické
osoby oprávněna jednat.
(2) Fyzická nebo právnická osoba v žádosti o zápis dále uvede
a) označení a kapacitu dětské skupiny,
b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
c) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(3) Žádost o zápis lze podat
a) na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo
b) prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání údajů
shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový

V.
přístup.
(4) K žádosti o zápis se přiloží, není-li dále stanoveno jinak, originál nebo výstup z
autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:
a) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento
objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice Státní hygienické služby o splnění hygienických
požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu,
d) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté.
(5) Zaměstnanec krajské hygienické stanice Státní hygienické služby je oprávněn vstupovat
do prostor, v nichž hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v dětské
skupině nebo v nichž poskytovatel poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí, za
účelem
a) vydání závazného stanoviska podle odstavce 4 písm. b), nebo
b) ověření splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž je poskytována
služba péče o dítě v dětské skupině.

…
§ 21
(1) Plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona poskytovateli
kontroluje s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz Státní úřad
inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
(2) Plnění hygienických požadavků na stravování podle § 8 a hygienických požadavků na
prostory a provoz podle § 15 kontrolují krajské hygienické stanice kontroluje Státní hygienická
služba.
…

§ 23
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad
inspekce práce. To neplatí, jde-li o přestupky podle § 22 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná
krajská hygienická stanice Státní hygienická služba.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.
634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

…

V.

§ 39
Orgány kontroly a předmět kontroly
(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, krajské hygienické stanice Státní
hygienická služba a hasičské záchranné sbory krajů (dále jen „orgány integrované inspekce“),
krajské úřady a Česká inspekce životního prostředí.
(2) Kontrola vykonávaná podle tohoto zákona zahrnuje veškeré činnosti prováděné s cílem
ověřit dodržování povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na základě tohoto zákona.
(3) Předmětem kontroly vykonávané podle tohoto zákona jsou zejména
a) posouzení, zda informace obsažené v bezpečnostním programu nebo bezpečnostní zprávě
odpovídají skutečným podmínkám v objektu,
b) opatření přijatá k prevenci vzniku závažné havárie v objektu,
c) vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné následky závažné havárie,
d) dodržování preventivních bezpečnostních opatření uvedených v bezpečnostním programu nebo
bezpečnostní zprávě a ve vnitřním havarijním plánu a
e) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu
předložené krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje.
(4) Předmětem kontroly vykonávané podle tohoto zákona nejsou plán fyzické ochrany a
bezpečnostní opatření přijatá k zajištění fyzické ochrany objektu, které podléhají zvláštním kontrolám
organizovaným krajským úřadem ve spolupráci s Policií České republiky.
(5) Osoby vykonávající kontrolu podle tohoto zákona se při jejím výkonu prokazují průkazem
vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
…
§ 43
Orgány veřejné správy
Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Český báňský úřad a obvodní báňské úřady,
d) Česká inspekce životního prostředí,
e) krajské úřady,
f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
g) hasičské záchranné sbory krajů a
h) krajské hygienické stanice.
h) Státní hygienická služba.

V.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných
látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), s vyznačením
navrhovaných změn:

…
HLAVA IV
PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§4
Státní správu v oblasti účinných látek, dodávání a používání biocidních přípravků a v oblasti
dodávání ošetřených předmětů vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo životního prostředí,
c) Ministerstvo zemědělství,
d) krajské hygienické stanice,
d) Státní hygienická služba,
e) Česká inspekce životního prostředí,
f) orgány Celní správy České republiky (dále jen "orgány celní správy"),
g) Ministerstvo obrany,
h) Ministerstvo vnitra.

§8
Kontrola
(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1), z tohoto zákona a z rozhodnutí
vydaných na jejich základě vykonávají
a) krajské hygienické stanice,
a) Státní hygienická služba,
b) Česká inspekce životního prostředí,
c) Ministerstvo obrany,
d) Ministerstvo vnitra.

V.

(2) Krajská hygienická stanice Státní hygienická služba
a) kontroluje, zda jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které dodávají na trh na území
České republiky biocidní přípravky, účinné látky a ošetřené předměty, dodržována nařízení o
biocidech, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013, rozhodnutí Evropské komise vydaná podle
nařízení o biocidech, tento zákon a rozhodnutí správních orgánů vydaná podle tohoto zákona,
b) ukládá pokuty za porušení povinností podle nařízení o biocidech, prováděcího nařízení Komise
(EU) č. 354/2013, rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech, tohoto zákona a
rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona,
c) zpracovává zprávy o provedených kontrolách za každý kalendářní rok a předkládá je ministerstvu
nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku; součástí předkládané zprávy jsou
informace o datu provedené kontroly, obchodní název nebo jiná identifikace kontrolovaného
biocidního přípravku, obchodní název nebo jiná identifikace kontrolovaného ošetřeného předmětu,
jméno kontrolované osoby, velikost a typ balení, název nebo názvy účinných látek obsažených v
biocidním přípravku nebo názvy účinných látek, kterými byl ošetřený materiál ošetřen, množství
obsažených účinných látek v biocidním přípravku, deklarovaný typ použití biocidního přípravku, číslo
šarže biocidního přípravku, porušená ustanovení zákona nebo nařízení o biocidech, informace o
použitém sankčním ustanovení a výši uložené sankce, informace o zjištěném poškození zdraví lidí a
zvířat, životního prostředí a počet evidovaných otrav způsobených biocidními přípravky nebo účinnými
látkami.
(3) Česká inspekce životního prostředí
a) kontroluje, zda jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami dodržovány kapitola XV a čl. 17,
56, 58 a 95nařízení o biocidech,
b) kontroluje, zda jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami dodržovány § 2 odst. 1 písm. b)
a § 15,
c) ukládá pokuty za porušení povinností podle kapitoly XV a čl. 17, 56, 58 a 95 nařízení o biocidech,
rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech, tohoto zákona a rozhodnutí
správních orgánů vydaných podle tohoto zákona,
d) zpracovává zprávy o provedených kontrolách za každý kalendářní rok a předkládá je ministerstvu
nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku; součástí předkládané zprávy jsou
informace o datu provedené kontroly, obchodní název nebo jiná identifikace kontrolovaného
biocidního přípravku, obchodní název nebo jiná identifikace kontrolovaného ošetřeného předmětu,
jméno kontrolované osoby, velikost a typ balení, název nebo názvy účinných látek obsažených v
biocidním přípravku nebo názvy účinných látek, kterými byl ošetřený materiál ošetřen, množství
obsažených účinných látek v biocidním přípravku, deklarovaný typ použití biocidního přípravku, číslo
šarže biocidního přípravku, porušená ustanovení zákona nebo nařízení o biocidech, informace o
použitém sankčním ustanovení a výši uložené sankce, informace o zjištěném poškození zdraví lidí a
zvířat, životního prostředí a počet evidovaných otrav způsobených biocidními přípravky nebo účinnými
látkami.
(4) Ministerstvo vnitra jako orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného
zdraví11) vykonává kontrolu dodržování povinností a plní úkoly stanovené tímto zákonem, nařízením
o biocidech a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 354/2013 v rozsahu své působnosti.
(5) Ministerstvo obrany jako orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně
veřejného zdraví11) vykonává kontrolu dodržování povinností a plní úkoly stanovené tímto zákonem,
nařízením o biocidech a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 354/2013 v rozsahu své působnosti.
§9
Orgány celní správy

V.
(1) Orgány celní správy
a) nepropustí biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech nebo oznámen podle
§ 14 do navrženého celního režimu volného oběhu, pokud nařízení o biocidech nestanoví jinak, nebo
bez písemného prohlášení dovozce, že je biocidní přípravek určen výhradně pro účely výzkumu a
vývoje,
b) nepropustí do navrženého celního režimu volného oběhu látku určenou pro použití v biocidních
přípravcích, která není uvedena na seznamu podle čl. 9 odst. 2 nařízení o biocidech nebo není
uvedena na seznamu látek zařazených do programu přezkumu 12) nebo bez písemného prohlášení
dovozce, že je účinná látka určena výhradně pro účely výzkumu a vývoje,
c) nepropustí do navrženého celního režimu volného oběhu látku nebo biocidní přípravek tuto látku
obsahující nebo biocidní přípravek, jenž je z této látky složen, obsahuje ji nebo z nějž může taková
látka vzniknout, aniž by dovozce látky nebo dovozce biocidního přípravku byl zařazen na seznamu
dodavatelů pro typy přípravků, k nimž přípravek náleží, zveřejněném Evropskou agenturou pro
chemické látky podle čl. 95 odst. 1 nařízení o biocidech, s výjimkou případu, jedná-li se o látku
uvedenou v kategoriích 1 až 5 a 7 přílohy I nařízení o biocidech nebo biocidní přípravek obsahující
pouze látky uvedené v kategoriích 1 až 5 a 7 přílohy I nařízení o biocidech,
d) nepropustí do navrženého celního režimu volného oběhu ošetřený předmět, pokud všechny účinné
látky obsažené v biocidních přípravcích, kterými byl ošetřen nebo které obsahuje, nejsou uvedeny na
seznamu schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení o biocidech pro příslušný typ
přípravku a použití, nebo nejsou uvedeny v příloze I nařízení o biocidech, nebo nejsou splněny
veškeré určené podmínky nebo omezení použití látky, nebo bez písemného prohlášení dovozce, že
jsou uvedené podmínky splněny,
e) jsou oprávněny žádat ministerstvo o odbornou pomoc v případě pochybností o rozsahu povinností
vyplývajících pro dovozce z nařízení o biocidech a dále jsou oprávněny nahlížet do evidence
podaných žádostí o povolení biocidních přípravků vedené ministerstvem podle § 5 odst. 2 písm. l), a
to v rozsahu údajů, kterými jsou název biocidního přípravku, typ biocidního přípravku, účinná látka
obsažená v biocidním přípravku, údaje o žadateli, údaje o navrženém držiteli povolení, datum podání
žádosti a číslo žádosti z registru biocidních přípravků,
f) vedou evidenci dovezených biocidních přípravků, účinných látek a ošetřených předmětů a
biocidních přípravků, účinných látek a ošetřených předmětů nepropuštěných do navrženého celního
režimu volného oběhu,
g) umožní ministerstvu, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství, krajské hygienické
stanici Státní hygienické službě nebo České inspekci životního prostředí nahlížet do evidence
vedené podle písmene f), pořizovat si z ní opisy, výpisy a případně kopie,
h) zpracovávají zprávy o počtu biocidních přípravků, účinných látek a ošetřených předmětů
nepropuštěných do navrženého celního režimu volného oběhu za každý kalendářní rok a předkládají
je ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.
(2) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání orgánů uvedených v odstavci 1 písm. g)
tyto údaje:
a) identifikační údaje dovozce, a to jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu a adresu místa pobytu nebo místa podnikání,
b) identifikační údaje příjemce, a to jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa pobytu,
c) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované
nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/8713),
d) zemi odeslání a zemi původu biocidního přípravku nebo účinné látky anebo ošetřeného předmětu,
e) množství biocidního přípravku nebo účinné látky anebo ošetřeného předmětu vyjádřené v objemu,

V.
hmotnosti nebo počtu jednotek.
(3) Poskytnutí údajů podle odstavce 2 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu14).
…
§ 12
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) krajská hygienická stanice Státní hygienická služba, jde-li o přestupky podle § 10 a 11,
b) Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupky podle § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1
písm. a) bodů 5 a 7, § 11 odst. 1 písm. c), d) až l), o) a p).
(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
(3) Příjem z pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky.

