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258/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. •ervence 2000
o ochran• ve•ejného zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících
zákon•
Zm•na: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb.
Zm•na: 86/2002 Sb.
Zm•na: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb.
Zm•na: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Zm•na: 274/2003 Sb.
Zm•na: 274/2003 Sb.(•ást)
Zm•na: 274/2003 Sb.(•ást), 356/2003 Sb., 167/2004 Sb.
Zm•na: 326/2004 Sb.
Zm•na: 274/2003 Sb. (•ást), 562/2004 Sb.
Zm•na: 125/2005 Sb.
Zm•na: 253/2005 Sb., 392/2005 Sb. (•ást)
Zm•na: 392/2005 Sb.
Zm•na: 392/2005 Sb. (•ást)
Zm•na: 392/2005 Sb. (•ást)
Zm•na: 444/2005 Sb.
Zm•na: 74/2006 Sb.
Zm•na: 392/2005 Sb. (•ást)
Zm•na: 186/2006 Sb. (•ást)
Zm•na: 59/2006 Sb., 222/2006 Sb.
Zm•na: 342/2006 Sb.
Zm•na: 381/2005 Sb., 392/2005 Sb. (•ást), 186/2006 Sb.,
264/2006 Sb.
Zm•na: 110/2007 Sb.
Zm•na: 378/2007 Sb.
Zm•na: 296/2007 Sb.
Zm•na: 124/2008 Sb., 130/2008 Sb.
Zm•na: 189/2006 Sb., 274/2008 Sb.
Zm•na: 41/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákon• •eské republiky:

•ÁST PRVNÍ
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V
OCHRAN• VE•EJNÉHO ZDRAVÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
nadpis vypušt•n
Tento zákon zapracovává p•íslušné p•edpisy Evropských
spole•enství 1) a upravuje
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti
ochrany a podpory ve•ejného zdraví,
b)
soustavu
orgán•
p•sobnost a pravomoc,

ochrany

ve•ejného

zdraví,

jejich

c) úkoly dalších orgán• ve•ejné správy v oblasti hodnocení a
snižování hluku z hlediska dlouhodobého pr•m•rného hlukového
zatížení životního prost•edí.
§ 2
Vymezení základních pojm•
(1) Ve•ejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a
jeho skupin. Tento zdravotní stav je ur•ován souhrnem
p•írodních, životních a pracovních podmínek a zp•sobem
života.
(2) Ochrana a podpora ve•ejného zdraví je souhrn
•inností a opat•ení k vytvá•ení a ochran• zdravých životních
a pracovních podmínek a zabrán•ní ší•ení infek•ních a
hromadn• se vyskytujících
onemocn•ní, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou
prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných
významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.
Ohrožením ve•ejného zdraví je stav, p•i kterém jsou
obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpe•í, z n•hož
míra zát•že rizikovými faktory p•írodních, životních nebo
pracovních podmínek p•ekra•uje obecn• p•ijatelnou úrove• a
p•edstavuje významné riziko poškození zdraví.
(3) Hodnocením zdravotních rizik je posouzení míry
závažnosti zát•že populace vystavené rizikovým faktor•m
životních a pracovních podmínek a zp•sobu života. Podkladem
pro
hodnocení
zdravotního
rizika
je
kvalitativní
a
kvantitativní odhad rizika [§ 80 odst. 1 písm. l)]. Výsledek
hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro •ízení

zdravotních rizik, •ímž se rozumí rozhodovací proces s cílem
snížit
zdravotní
rizika.
Hodnocení
rizik
na
úseku
bezpe•nosti a ochrany zdraví p•i práci a povinnosti
zam•stnavatele v prevenci rizik pro bezpe•nost a ochranu
zdraví p•i práci stanoví zvláštní právní p•edpisy. 2)
(4) Infek•ním onemocn•ním se rozumí p•íznakové i
bezp•íznakové onemocn•ní vyvolané p•vodcem infekce nebo jeho
toxinem, které vzniká v d•sledku p•enosu tohoto p•vodce nebo
jeho toxinu z nakažené fyzické osoby, zví•ete nebo neživého
substrátu na vnímavou fyzickou osobu.
(5) Izolací se rozumí odd•lení fyzické osoby, která
onemocn•la infek•ní nemocí nebo jeví p•íznaky tohoto
onemocn•ní, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace
musí s ohledem na charakter p•enosu infekce zabránit jejímu
p•enosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infek•ní
onemocn•ní dále ší•it.
(6) Karanténními opat•eními jsou
a) karanténa, kterou se rozumí odd•lení zdravé fyzické
osoby, která byla b•hem inkuba•ní doby ve styku s infek•ním
onemocn•ním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen
"fyzická osoba podez•elá z nákazy"), od ostatních fyzických
osob a léka•ské vyšet•ování takové fyzické osoby s cílem
zabránit p•enosu infek•ního onemocn•ní v období, kdy by se
toto onemocn•ní mohlo ší•it,
b) léka•ský dohled, p•i kterém je fyzická osoba podez•elá z
nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opat•ením
zdravotnického za•ízení státu, 3) osoby provozující nestátní
zdravotnické za•ízení 4) nebo rozhodnutím p•íslušného orgánu
ochrany ve•ejného zdraví docházet k léka•i na vyšet•ení nebo
se vyšet•ení podrobit, pop•ípad• sledovat podle pokynu
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví po stanovenou
dobu sv•j zdravotní stav a p•i objevení se stanovených
klinických p•íznak• oznámit tuto skute•nost p•íslušnému
léka•i nebo p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví,
c) zvýšený zdravotnický dozor, jímž je léka•ský dohled nad
fyzickou osobou podez•elou z nákazy, které je uložen zákaz
•innosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti
ší•ení infek•ního onemocn•ní.
(7) Mladistvým se pro ú•ely tohoto zákona rozumí
fyzická osoba, která dovršila patnáctý rok a nep•ekro•ila
osmnáctý rok svého v•ku.
(8) Rodinným p•íslušníkem se pro ú•ely tohoto zákona
rozumí
manžel
(manželka)
nebo
druh
(družka),
d•ti,

osvojenci, d•ti sv••ené do p•stounské nebo poru•nické pé•e a
rodi•e podnikatele (podnikatelky), jeho manželky (jejího
manžela) nebo družky (druha).
(9) zrušen
(10) Uvedením výrobku 4a) na trh se rozumí okamžik, kdy
je výrobek na trhu Evropského spole•enství poprvé úplatn•
nebo bezúplatn• p•edán nebo nabídnut k p•edání za ú•elem
distribuce nebo používání nebo kdy jsou k n•mu poprvé
p•evedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní právní
p•edpis jinak. 4b) Za uvedené na trh se považují i výrobky
vyrobené nebo dovezené pro provozní pot•eby 4a) p•i vlastním
podnikání výrobc• nebo dovozc•.
(11) Za výrobce se pro ú•ely tohoto zákona považuje
osoba, která vyrábí výrobek nebo i jen navrhla •i objednala
výrobek, který hodlá uvést na trh nebo do ob•hu 4c) pod svým
jménem, jakož i osoba, která jako výrobce uvede na výrobku
svou obchodní firmu, název nebo jméno a p•íjmení fyzické
osoby, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak, nebo
osoba, která výrobek upraví za ú•elem jeho uvedení na trh
nebo do ob•hu, nestanoví-li p•ímo použitelný p•edpis
Evropských spole•enství nebo zvláštní právní p•edpis jinak.
4b)
(12) zrušen
(13) Za dovozce se pro ú•ely tohoto zákona považuje
osoba, která uvede na trh nebo do ob•hu výrobek z jiného než
•lenského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku
na trh nebo do ob•hu zprost•edkuje, nestanoví-li zvláštní
právní p•edpis jinak. 4b)

HLAVA II
PÉ•E O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY
DÍL 1
Voda a výrobky p•icházející do p•ímého styku s vodou,
chemické p•ípravky a vodárenské technologie, koupališt• a
sauny
§ 3
Hygienické požadavky na vodu
(1) Pitnou vodou je veškerá voda v p•vodním stavu nebo

po úprav•, která je ur•ena k pití, va•ení, p•íprav• jídel a
nápoj•, voda používaná v potraviná•ství, voda, která je
ur•ena k pé•i o t•lo, k •išt•ní p•edm•t•, které svým ur•ením
p•icházejí do styku s potravinami nebo lidským t•lem, a k
dalším ú•el•m lidské spot•eby, a to bez ohledu na její
p•vod, skupenství a zp•sob jejího dodávání. 5) Hygienické
požadavky na zdravotní nezávadnost a •istotu pitné vody
(dále jen "jakost pitné vody") se stanoví hygienickými
limity
mikrobiologických,
biologických,
fyzikálních,
chemických a organoleptických ukazatel•, které jsou upraveny
provád•cím právním p•edpisem, nebo jsou povoleny nebo ur•eny
podle tohoto zákona p•íslušným orgánem ochrany ve•ejného
zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní
hodnoty, mezní hodnoty a doporu•ené hodnoty. Doporu•ené
hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatel• jakosti pitné vody,
které stanoví minimální žádoucí nebo p•ijatelnou koncentraci
dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky.
Za pitnou vodu se nepovažuje p•írodní lé•ivý zdroj a
p•írodní minerální voda, o níž bylo vydáno osv•d•ení podle
zvláštního právního p•edpisu. 6)
(2) Provozovatel vodovodu pro ve•ejnou pot•ebu 6a) je
povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda m•la jakost pitné
vody podle odstavce 1. Povinnost podle v•ty první mají,
není-li dále stanoveno jinak, i vlastník vodovodu pro
ve•ejnou pot•ebu, který je nositelem práv a povinností
provozovatele,
6a)
osoba,
která
zajiš•uje
náhradní
zásobování pitnou vodou, osoba, která vyrábí pitnou vodu z
individuálního
zdroje
jako
sou•ást
své
podnikatelské
•innosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná voda, a
osoba, která dodává pitnou vodu pro ve•ejnou pot•ebu. Za
osobu, která dodává pitnou vodu pro ve•ejnou pot•ebu, se
považuje
a) vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel
vodovodu, u n•hož je pr•m•rná denní produkce menší než 10
m3, nebo po•et fyzických osob trvale využívajících vodovod
je menší než 50, pokud vodovod provozuje jako sou•ást své
podnikatelské •innosti nebo jako sou•ást jiné •innosti
právnické osoby,
b)
osoba
dodávající
pitnou
vodu
jako
sou•ást
své
podnikatelské •innosti nebo jiné •innosti právnické osoby z
výdejních automat•, akumula•ních nádrží, ve vzdušných,
vodních a pozemních dopravních prost•edcích,
c) vlastník nebo provozovatel ve•ejné studny, která byla
ozna•ena jako zdroj pitné vody,
d) osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje

ve•ejné objekty (nap•íklad školy,
za•ízení stravovacích služeb).

zdravotnická

za•ízení,

(3) Teplá voda dodávaná jako sou•ást podnikatelské
•innosti osoby nebo jiné •innosti právnické osoby musí
spl•ovat hygienické limity mikrobiologických, biologických,
fyzikálních,
chemických
a
organoleptických
ukazatel•
jakosti, které jsou upraveny provád•cím právním p•edpisem;
za spln•ní této povinnosti odpovídá výrobce teplé vody.
Teplou vodu dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnit•ním
vodovodem 6a), které jsou konstruk•n• propojeny sm•šovací
baterií s vodovodním potrubím pitné vody, m•že výrobce
vyrobit jen z vody pitné. Je-li nedodržení hygienického
limitu teplé vody zp•sobeno vnit•ním vodovodem 6a) nebo jeho
údržbou a jde o stavbu, v níž je teplá voda dodávána
ve•ejnosti, postupují výrobce teplé vody, odb•ratel a další
osoby v obdobném postavení obdobn• podle § 4 odst. 5 v•t
•tvrté a páté.
(4) Na žádost osob uvedených v odstavci 2 m•že
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví povolit na •asov•
omezenou dobu užití vody, která nespl•uje mezní hodnoty
ukazatel•
vody
pitné,
s
výjimkou
mikrobiologických
ukazatel•. Orgán ochrany ve•ejného zdraví povolení vydá,
jestliže zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a
nebude ohroženo ve•ejné zdraví. Jde-li o ukazatele s
nejvyšší mezní hodnotou, s výjimkou mikrobiologických
ukazatel•, m•že p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví na
návrh osoby uvedené v odstavci 2, s výjimkou osob uvedených
v písmenu b), takové povolení vydat, jestliže dodávku pitné
vody nelze zajistit jinak, nebude ohroženo ve•ejné zdraví,
nápravná opat•ení jsou dosta•ující k odstran•ní závady do 30
dn• a nedodržení hygienického limitu jakéhokoli ukazatele s
nejvyšší mezní hodnotou netrvalo b•hem posledních 12 m•síc•
déle než 30 dn•.
(5) V povolení podle odstavce 4 p•íslušný orgán ochrany
ve•ejného zdraví ur•í maximální hodnotu dot•eného ukazatele
a dobu odstran•ní závady. Náležitosti žádostí upraví
provád•cí právní p•edpis.
§ 3a
(1) Zjistí-li osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou
osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. b), že nápravnými
opat•eními není možné dodržení ukazatel• s nejvyšší mezní
hodnotou, s výjimkou mikrobiologických ukazatel•, dosáhnout
postupem podle § 3 odst. 4 v•ty t•etí, m•že požádat
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví o ur•ení mírn•jšího
hygienického limitu, než stanoví provád•cí právní p•edpis.

Orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že na •asov• omezenou dobu
ur•it mírn•jší hygienický limit ukazatel• s nejvyšší mezní
hodnotou, s výjimkou mikrobiologických ukazatel•, jestliže
používání vody takové jakosti po stanovenou dobu nepovede k
ohrožení lidského zdraví a pitnou vodu není možné zabezpe•it
jiným p•im••eným zp•sobem. Ur•ení mírn•jšího hygienického
limitu omezí p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví na
dobu co nejkratší, která nesmí p•esáhnout dobu 3 let. Na
žádost osoby uvedené ve v•t• první m•že být tato doba
prodloužena, nejdéle však na další 3 roky.
(2) P•ed uplynutím doby, na kterou byl mírn•jší
hygienický limit podle odstavce 1 omezen, je osoba uvedená v
odstavci 1 povinna doložit p•íslušnému orgánu ochrany
ve•ejného zdraví, zda a v jakém rozsahu byla zjednána
náprava. P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví tuto
skute•nost ov••í.
(3) Za mimo•ádných okolností m•že p•íslušný orgán
ochrany ve•ejného zdraví [§ 80 odst. 1 písm. f)] na žádost
osoby uvedené v odstavci 1 podanou nejpozd•ji 5 m•síc• p•ed
uplynutím lh•ty prodloužené podle odstavce 1 povolit další
prodloužení mírn•jšího hygienického limitu, a to nejdéle na
období 3 let.
(4) Povolení podle odstavce 3 m•že p•íslušný orgán
ochrany ve•ejného zdraví vydat, jen pokud prodloužení
mírn•jšího hygienického limitu povolí Komise Evropských
spole•enství na žádost podanou jménem •eské republiky
p•íslušným orgánem ochrany ve•ejného zdraví [§ 80 odst. 1
písm. f)].
(5) P•i postupu podle odstavc• 1, 3 a 4 a § 3 odst. 4 a
5 p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví p•ihlédne i k
ohrožení lidského zdraví, ke kterému by mohlo dojít
p•erušením
dodávky
pitné
vody
nebo
omezením
jejího
používání.
(6) Na •ízení o povolení výjimky podle § 3 odst. 4 a na
•ízení o ur•ení mírn•jšího hygienického limitu a jeho
prodloužení podle odstavc• 1 a 3 se nevztahuje správní •ád.
Proti zamítnutí žádosti, s výjimkou žádosti o prodloužení
lh•ty podle odstavce 3, m•že osoba podat do 3 dn• ode dne
doru•ení zamítnutí písemn• námitky. O podaných námitkách
rozhoduje nad•ízený orgán ochrany ve•ejného zdraví. Proti
rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání. Jsou-li pro to
d•vody, nad•ízený orgán ochrany ve•ejného zdraví námitkám
vyhoví; jinak námitky zamítne a opat•ení orgánu ochrany
ve•ejného zdraví potvrdí. Žádost podle odstavc• 1 a 3 musí
obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 písm. a) až e) a

hodnocení zdravotních rizik podle § 2 odst. 3.
(7) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví v ur•ení
mírn•jšího hygienického limitu a jeho prodloužení podle
odstavc• 1 a 3 stanoví
a) ukazatel, kterého se povolení týká, výsledky kontrol
jakosti pitné vody p•edchozího období, maximální povolenou
hodnotu tohoto ukazatele a dobu, na kterou se ur•uje
mírn•jší hygienický limit,
b) zem•pisnou oblast, množství dodávané vody za den, rozsah
zasaženého obyvatelstva a informaci o tom, zda se povolení
týká i podnik• v oboru výroby a ob•hu potravin,
c) schéma kontroly
zvýšenou •etností,

jakosti

pitné

vody,

podle

pot•eby

se

d) souhrn plánu nezbytných nápravných opat•ení v•etn•
•asového rozvrhu prací, odhadu náklad• a zajišt•ní revizí,
e) od•vodn•ní.
(8) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny neprodlen•
v p•im••eném rozsahu informovat o povolení podle § 3 odst. 4
v•t první a druhé a o jeho podmínkách, o ur•ení mírn•jšího
hygienického limitu a jeho prodloužení, jakož i o rozhodnutí
orgánu ochrany ve•ejného zdraví, kterým se podle tohoto
zákona zakazuje nebo omezuje používání pitné vody [§ 84
odst. 1 písm. e)] a jeho podmínkách, odb•ratele 6a) a další
osoby v obdobném postavení, kterých se opat•ení týká. Pokud
z t•chto opat•ení nebo rozhodnutí orgánu ochrany ve•ejného
zdraví plyne pro n•které skupiny obyvatelstva možné ohrožení
zdraví, jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2 povinny do
informace zahrnout i postup k ochran• zdraví.
(9) O postupu podle odstavc• 1, 2 a 7 a podle § 3 odst.
4 a 5 p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví neprodlen•
informuje nad•ízený orgán ochrany ve•ejného zdraví. Ten
sd•lí Komisi Evropských spole•enství výsledky ov••ení podle
odstavce 2 a d•vody pro prodloužení mírn•jšího hygienického
limitu podle odstavce 1.
§ 3b
(1) Ministerstvo zdravotnictví je vždy do 2 m•síc•
povinno
informovat
Komisi
Evropských
spole•enství
o
opat•eních podle § 3a, jestliže se týkají vodovod• a dalších
zdroj• pitných vod s pr•m•rnou spot•ebou nad 1 000 m3 denn•
nebo využívaných více než 5 000 fyzickými osobami. V
informaci uvede údaje v rozsahu podle § 3a odst. 7 písm. a)

až e).
(2) Každé 3 roky Ministerstvo zdravotnictví vypracuje
zprávu o jakosti pitné vody, v níž uvede nejmén• informace o
všech jednotlivých zdrojích pitné vody uvedených v odstavci
1. Zprávu uve•ejní do jednoho kalendá•ního roku po skon•ení
p•íslušného t•íletého období ve svém sídle na míst•
všeobecn• p•ístupném a dále zp•sobem umož•ujícím dálkový
p•ístup. Zprávu zašle Ministerstvo zdravotnictví do 2 m•síc•
od jejího uve•ejn•ní Komisi Evropských spole•enství.
§ 4
Povinnosti osob p•i kontrole pitné vody, podmínky
dodávky pitné vody
(1) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny za
podmínek upravených provád•cím právním p•edpisem zajistit u
držitele osv•d•ení o akreditaci 4a), držitele osv•d•ení o
správné •innosti laborato•e 4c) nebo u držitele autorizace
(§ 83c)
a) kontrolu, zda voda má jakost pitné vody, a to nejmén• v
rozsahu a •etnosti, stanovené provád•cím právním p•edpisem,
a za použití metody, která spl•uje požadavky upravené
provád•cím právním p•edpisem, a
b) po•ízení protokolu o této kontrole v elektronické podob•;
protokol jsou povinny neprodlen• p•edat v elektronické
podob• p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví.
(2) Zp•sob stanovení míst odb•ru vzork• pitné vody ur•í
na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2 nebo z vlastního
podn•tu p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví. Protokol
podle odstavce 1 písm. b) jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2
povinny uchovávat po dobu 5 let ode dne odb•ru vzorku pitné
vody. Náležitosti protokolu, formu jeho elektronické podoby
a datové rozhraní upraví provád•cí právní p•edpis.
(3) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny vypracovat
provozní •ád, ve kterém uvedou místa odb•ru surové,
pop•ípad• pitné vody, základní údaje o technologii úpravy
vody, používaných chemických p•ípravcích, podmínky údržby,
plán kontrol provozu a technického stavu vodovodu nebo
jiného za•ízení pro dodávku pitné vody, zp•sob stanovení
míst odb•ru vzork• pitné vody, rozsah a •etnost kontrol a
po•et zásobovaných osob. Provozní •ád a jeho zm•ny p•edloží
p•ed jejich p•ijetím ke schválení p•íslušnému orgánu ochrany
ve•ejného zdraví. Dále jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2, s
výjimkou osob zajiš•ujících náhradní zásobování pitnou vodou

a
osob
dodávajících
pitnou
vodu
jako
sou•ást
své
podnikatelské •innosti nebo jiné •innosti, právnické osoby
ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prost•edcích,
povinny zajistit, aby odb•ratel•m 6a) a dalším osobám,
kterým dodávají pitnou vodu, byly k dispozici aktuální
informace o jakosti dodávané pitné vody a látkách použitých
k úprav• vody.
(4) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že
rozsah a •etnost kontroly pitné vody stanovené provád•cím
právním p•edpisem
a) z vlastního podn•tu nebo na návrh osoby uvedené v § 3
odst. 2 rozší•it o ukazatele, jejichž hodnota se blíží
nejvyšší mezní hodnot• nebo mezní hodnot•, nebo o další
ukazatele,
jejichž
výskyt
lze
p•edpokládat
z
d•vod•
geologického složení, havárie nebo jiných mimo•ádných
událostí, jakož i zvýšit •etnost kontrol pitné vody,
b) na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2 snížit v p•ípad•
prokazateln• stálých a vyhovujících hodnot ukazatel• jakosti
dodávané pitné vody a jejího zdroje,
a ukon•it platnost t•chto opat•ení. Náležitosti návrh•
podle písmen a) a b) upraví provád•cí právní p•edpis. P•i
postupu podle písmene b) m•že orgán ochrany ve•ejného zdraví
pro vybrané ukazatele kráceného rozboru v ur•ité zásobované
oblasti •etnost kontroly upravenou provád•cím právním
p•edpisem snížit, pokud lze d•vodn• p•edpokládat, že nedojde
ke zhoršení jakosti pitné vody. Nejnižší povolená •etnost
kontroly však nesmí být nižší než 50 % po•tu vzork•
stanovených
v
provád•cím
právním
p•edpisu.
U
mikrobiologických ukazatel• a mikroskopického obrazu lze
•etnost kontroly snížit jen v p•ípad•, že je navrhovatelem
prokázáno, že vyhovují všechny jejich ukazatele. Pro vybrané
ukazatele úplného rozboru, s výjimkou ukazatele enterokoky a
ukazatel•, které jsou p•edm•tem kráceného rozboru, m•že
orgán ochrany ve•ejného zdraví v ur•ité zásobované oblasti
•etnost kontroly upravenou provád•cím právním p•edpisem
snížit, jestliže má za to, že se p•edm•tný ukazatel
nevyskytuje v pitné vod• v hodnotách, které by mohly vést k
nedodržení p•íslušného hygienického limitu, a lze od•vodn•n•
p•edpokládat, že nedojde ke zhoršení jakosti pitné vody;
orgán ochrany ve•ejného zdraví nesmí v tomto p•ípad• vydat
opat•ení na dobu delší než 2 roky a u zdroj• uvedených v § 3
odst. 2 písm. a) na dobu delší než 3 roky.
(5) Nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní
hodnoty jakéhokoli ukazatele, stanoveného provád•cím právním
p•edpisem nebo povoleného nebo ur•eného podle tohoto zákona
p•íslušným orgánem ochrany ve•ejného zdraví, je povinna
osoba uvedená v § 3 odst. 2 neprodlen• prošet•it, zjistit

jeho p•í•inu a p•ijmout ú•inná nápravná opat•ení. O t•chto
skute•nostech je povinna neprodlen• informovat p•íslušný
orgán ochrany ve•ejného zdraví. Orgán ochrany ve•ejného
zdraví postupuje p•i šet•ení p•í•iny nedodržení hodnot
ukazatel• jakosti pitné vody a ur•ení nebo zm•n• nápravných
opat•ení podle § 82 a 84. Je-li nedodržení nejvyšší mezní
hodnoty nebo mezní hodnoty ukazatel• pitné vody zp•sobeno
vnit•ním vodovodem 6a) nebo jeho údržbou, je osoba uvedená v
§ 3 odst. 2 povinna informovat o tom odb•ratele, 6a)
pop•ípad• další osoby v obdobném postavení, kterým dodává
pitnou vodu; v informaci uvede i možná nápravná opat•ení,
kterými by se omezilo nebo odstranilo riziko, že v dodávané
vod• nebudou hygienické limity dodrženy. Jde-li v takovém
p•ípad• o stavbu, v níž se voda dodává ve•ejnosti, mají
odb•ratelé 6a) a další osoby v obdobném postavení, kterým je
dodávána pitná voda, po obdržení informace podle v•ty •tvrté
povinnost neprodlen• prošet•it a zjistit p•í•inu nedodržení
hodnot ukazatel• jakosti pitné vody a p•ijmout ú•inná
nápravná opat•ení.
(6) Zjistí-li osoba uvedená v § 3 odst. 2 výskyt
dalších
látek
nebo
sou•ástí
pitné
vody
neupravených
provád•cím
právním
p•edpisem,
neprodlen•
oznámí
tuto
skute•nost p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví.
Orgán ochrany ve•ejného zdraví na základ• oznámení osoby
nebo z vlastního podn•tu ur•í hygienický limit pro výskyt
takových látek nebo sou•ástí, jsou-li ve vod• obsaženy v
koncentraci nebo množství, které neohrožuje ve•ejné zdraví.
Osoba uvedená v § 3 odst. 2 je povinna kontrolovat dodržení
hygienického limitu v •etnosti stanovené provád•cím právním
p•edpisem pro výskyt ostatních ukazatel• pitné vody, neur•íli p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví postupem podle
v•ty druhé jinak.
(7) Na •ízení o vydání opat•ení, kterým se stanoví
zp•sob stanovení míst odb•ru vzork• pitné vody, opat•ení
podle odstavce 4 a opat•ení, kterým orgán ochrany ve•ejného
zdraví ur•uje hygienický limit podle odstavce 6, se
nevztahuje správní •ád. Proti opat•ení m•že osoba uvedená v
§ 3 odst. 2 podat do 3 dn• ode dne jeho doru•ení písemn•
námitky. O podaných námitkách rozhoduje nad•ízený orgán
ochrany ve•ejného zdraví. Proti rozhodnutí o námitkách nelze
podat odvolání. Jsou-li pro to d•vody, nad•ízený orgán
ochrany ve•ejného zdraví námitkám vyhoví; jinak námitky
zamítne a opat•ení potvrdí. Náležitosti návrh• podle
odstavc• 2 a 4 a náležitosti oznámení podle odstavce 6
upraví provád•cí právní p•edpis.
§ 5

Výrobky p•icházející do p•ímého styku s pitnou, teplou
a surovou vodou, chemické p•ípravky, úprava vody a
vodárenské technologie
(1) Výrobce nebo dovozce výrobku ur•eného k p•ímému
styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou6a) p•i jejich
jímání, odb•ru, doprav•, úprav•, rozvodu, shromaž•ování,
m••ení dodávky a dalších obdobných ú•elech (dále jen
"výrobek p•icházející do p•ímého styku s vodou") a výrobce
nebo dovozce chemického p•ípravku ur•eného k úprav• vody na
vodu pitnou nebo teplou jsou povinni zajistit, aby jejich
složení a zna•ení na obale, visa•ce, v pr•vodní dokumentaci
nebo v návodu k použití odpovídalo hygienickým požadavk•m
upraveným provád•cím právním p•edpisem. Výrobky, které
nevyhovují t•mto hygienickým požadavk•m, nesmí distributor
4a)
distribuovat.
Výrobce
nebo
dovozce
výrobku
p•icházejícího do p•ímého styku s vodou jsou dále povinni
zajistit, aby úprava povrchu výrobku vyhovovala hygienickým
požadavk•m upraveným provád•cím právním p•edpisem.
(2) Výrobce nebo dovozce výrobku p•icházejícího do
p•ímého styku s vodou je povinen p•ed jeho uvedením na trh
zajistit u držitele osv•d•ení o akreditaci 4a) nebo u
držitele autorizace (§ 83c) podle tohoto zákona a, jde-li o
stavební výrobky u osoby autorizované podle zvláštního
právního p•edpisu, 4a) zp•sobem upraveným provád•cím právním
p•edpisem ov••ení, že nedojde k nežádoucímu ovlivn•ní pitné
nebo teplé vody; o ov••ení je povinen mít záznam. Zp•sob
hodnocení tohoto ov••ení a zp•sob a rozsah záznamu o ov••ení
upravuje provád•cí právní p•edpis.
(3) Výrobce a dovozce musí výrobek p•icházející do
p•ímého styku s vodou a chemický p•ípravek, které by p•i
nesprávném použití mohly zp•sobit zdravotní poškození
fyzických osob nebo znehodnotit pitnou, teplou nebo surovou
vodu vždy vybavit návodem k použití, a je-li to pot•ebné, i
návodem k odstran•ní následk• nesprávného použití. Návod
musí být v •eském jazyce, pop•ípad• v jazyce slovenském.
Distributor 4a) je povinen distribuovat takový výrobek nebo
chemický p•ípravek spot•ebiteli nebo jinému uživateli vždy s
návodem k použití, pop•ípad• s návodem k odstran•ní následk•
nesprávného použití.
(4)
Jinak
se
p•i
hodnocení
bezpe•nosti
výrobku
p•icházejícího do p•ímého styku s vodou, který je podle
zvláštního
právního
p•edpisu
stavebním
výrobkem,
8)
postupuje podle zvláštního právního p•edpisu. 4a)
(5) Na návrh výrobce nebo dovozce
ochrany ve•ejného zdraví rozhoduje o

p•íslušný

orgán

a) p•ípustnosti, obsahu, pop•ípad• migra•ním limitu látek,
které nejsou upraveny v provád•cím právním p•edpisu pro
výrobky p•icházející do p•ímého styku s vodou; to neplatí,
jde-li o výrobky uvedené v odstavci 4,
b) p•ípustnosti chemického p•ípravku ur•eného k úprav• vody
na vodu pitnou nebo teplou, neupraveného v provád•cím
právním p•edpisu.
(6) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví vydá
povolení podle odstavce 5, jestliže navrhovatel prokáže, že
nedojde k negativnímu ovlivn•ní jakosti pitné nebo teplé
vody. Náležitosti žádostí podle odstavce 5 upraví provád•cí
právní p•edpis.
(7) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 mohou p•i vodárenské
úprav• surové vody6a) používat jen vodárenské technologie
upravené provád•cím právním p•edpisem a chemické p•ípravky
upravené provád•cím právním p•edpisem nebo povolené podle
odstavce 5 písm. b).
(8) Na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2 p•íslušný
orgán ochrany ve•ejného zdraví rozhodne o p•ípustnosti
vodárenské technologie neupravené v provád•cím právním
p•edpisu. P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví k použití
vodárenské technologie povolení vydá, jestliže navrhovatel
prokáže, že vodárenská technologie vede k dodržení jakosti
pitné vody a nedojde k jejímu negativnímu ovlivn•ní.
Náležitosti návrhu upraví provád•cí právní p•edpis.
(9) Osoby vyráb•jící teplou vodu (§ 3 odst. 3) mohou
p•i úprav• této vody používat jen chemické p•ípravky
upravené provád•cím právním p•edpisem nebo povolené podle
odstavce 5 písm. b).
(10) K jímání, odb•ru, doprav•, úprav•, rozvodu,
shromaž•ování a m••ení dodávky surové, pitné a teplé vody a
pro obdobné ú•ely mohou osoby uvedené v § 3 odst. 2 a 3 a
odb•ratelé
6a)
používat
jen
výrobky,
které
vyhovují
hygienickým požadavk•m podle odstavc• 1 až 3, odstavce 5
písm. a) a odstavce 6.
§ 6
Koupališt• a sauny
(1) Koupališt•m ve volné p•írod• se rozumí p•írodní
nebo um•lá vodní plocha, která je ozna•ena jako vhodná ke
koupání pro ve•ejnost, a související provozní plochy s
vybavením, nejde-li o um•lé koupališt•. Um•lým koupališt•m

je krytá nebo nekrytá stavba nebo za•ízení ur•ené ke koupání
a p•ístupné ve•ejnosti a související provozní plochy s
vybavením. Podmínky koupání fyzických osob v povrchových
vodách užívaných pro tyto ú•ely v•tším po•tem fyzických osob
s ohledem na vyhovující jakost vody stanoví zvláštní právní
p•edpis. 8a)
(2) Osoba, která provozuje koupališt• ve volné p•írod•,
um•lé koupališt• nebo saunu (dále jen "koupališt•"), je
povinna splnit podmínky stanovené tímto zákonem. Je-li
koupališt• provozováno jako bezplatná služba, pak osobou,
která odpovídá za spln•ní povinností podle tohoto zákona, je
osoba, která je jako takové ozna•ila.
(3) Osoba uvedená v odstavci 2 je povinna
a) zajistit u držitele osv•d•ení o akreditaci 4a), držitele
osv•d•ení o správné •innosti laborato•e 4c) nebo u držitele
autorizace (§ 83c) zp•sobem, v •etnosti a rozsahu upraveném
provád•cím právním p•edpisem kontrolu jakosti vody ke
koupání upravené provád•cím právním p•edpisem a protokol o
výsledku
kontroly
v
elektronické
podob•;
protokol
v
elektronické podob• neprodlen• p•edat p•íslušnému orgánu
ochrany ve•ejného zdraví; náležitosti protokolu, formu jeho
elektronické podoby a datové rozhraní upraví provád•cí
právní p•edpis,
b) zajistit spln•ní podmínek upravených provád•cím právním
p•edpisem pro vybavení koupališt•, jeho •išt•ní a úklid,
c) vypracovat provozní •ád, ve kterém stanoví podmínky
provozu v•etn• zp•sobu úpravy vody um•lého koupališt• nebo
sauny, pop•ípad• koupališt• ve volné p•írod•, je-li v n•m
voda upravována, zásady osobní hygieny zam•stnanc• a ochrany
zdraví
návšt•vník•
a
zp•sob
o•isty
prost•edí;
návrh
provozního
•ádu
a
jeho
zm•n
p•edloží
ke
schválení
p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví,
d) vést evidenci o výsledcích kontrol provedených v rozsahu
podle písmene a) a ukládat ji po dobu 5 let.
(4) Osoba, která provozuje um•lé koupališt• nebo saunu,
je dále povinna
a) zajistit, aby voda v bazénu um•lého koupališt• nebo sauny
vyhovovala hygienickým limit•m ukazatel• jakosti upraveným
provád•cím právním p•edpisem a voda ve sprchách um•lého
koupališt• nebo sauny spl•ovala požadavky podle § 3 odst. 3,
b) vodu v bazénu um•lého koupališt• a sauny zp•sobem a v

rozsahu upraveném provád•cím právním p•edpisem dezinfikovat,
upravovat a obm••ovat a dodržovat hygienické požadavky na
intenzitu její recirkulace upravené v provád•cím právním
p•edpise,
c) zajistit, aby voda ve zdroji pro bazén um•lého koupališt•
a sauny m•la jakost stanovenou provád•cím právním p•edpisem,
d) splnit hygienické požadavky upravené provád•cím právním
p•edpisem pro jejich konstruk•ní a prostorové •ešení,
e) zajistit mikroklimatické
právním p•edpisem.

podmínky

upravené

provád•cím

(5) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 2 výskyt dalších
látek nebo sou•ástí vody v koupališti nebo ve vod• ve zdroji
pro bazén um•lého koupališt• nebo sauny neupravených
provád•cím
právním
p•edpisem,
neprodlen•
oznámí
tuto
skute•nost p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví.
Orgán ochrany ve•ejného zdraví na základ• oznámení osoby
nebo z vlastního podn•tu stanoví rozhodnutím hygienický
limit pro výskyt takových látek nebo sou•ástí, jsou-li ve
vod• obsaženy v koncentraci nebo množství, které neohrožuje
ve•ejné zdraví. Osoba uvedená v odstavci 2 je povinna
kontrolovat dodržení hygienického limitu zp•sobem a v
•etnosti upravené provád•cím právním p•edpisem pro výskyt
ostatních ukazatel• vody, nestanoví-li p•íslušný orgán
ochrany ve•ejného zdraví rozhodnutím podle v•ty druhé jinak.
Náležitosti oznámení upraví provád•cí právní p•edpis.
(6) Osoba provozující koupališt• ve volné p•írod• je
povinna v p•ípad•, že jakost vody ke koupání nevyhovuje
stanoveným hygienickým limit•m, z•eteln• ozna•it koupališt•
informací o této skute•nosti. Osoba provozující um•lé
koupališt• nebo saunu je povinna v p•ípad•, že voda v um•lém
koupališti nebo saun• nevyhovuje stanoveným hygienickým
limit•m, provoz um•lého koupališt• nebo sauny do doby
odstran•ní závady zastavit.
(7) Povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a) a d) a v
odstavci 5 má i osoba, která provozuje ve stavbách a
za•ízeních na pozemcích sousedících s povrchovými vodami
využívanými ke koupání fyzických osob živnost provozování
t•lovýchovných a sportovních za•ízení a za•ízení sloužících
regeneraci
a
rekondici,
poskytování
t•lovýchovných
a
sportovních služeb, hostinskou živnost, v jejímž rámci jsou
poskytovány ubytovací služby, nebo ubytovací služby v
ubytovacích za•ízeních, s výjimkou osob poskytujících
ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve
stavbách pro individuální rekreaci 8b), a v reklam• nebo

jiné nabídce svých služeb spot•ebiteli uvádí tuto možnost
koupání v povrchových vodách využívaných ke koupání.
(8) Ministerstvo životního prost•edí ve spolupráci s
Ministerstvem
zdravotnictví
p•edloží
Komisi
Evropských
spole•enství
v
pravidelných
intervalech
zprávu
o
koupalištích ve volné p•írod• podle odstavce 1 a o
povrchových
vodách
využívaných
ke
koupání
osob
pro
vyhovující jakost vody podle zvláštního právního p•edpisu
8a) a jejich nejvýznamn•jších charakteristikách.

DÍL 2
Podmínky pro výchovu, vzd•lávání a zotavení d•tí a
mladistvých, podmínky vnit•ního prost•edí stavby a
hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry d•tí
§ 7
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
p•edškolních a školských za•ízení, za•ízení sociáln•
výchovné •innosti a za•ízení pro d•ti vyžadující okamžitou
pomoc
(1) Školy a školská za•ízení 9) zapsaná do školského
rejst•íku 10), s výjimkou za•ízení pro další vzd•lávání
pedagogických pracovník•, školských poradenských za•ízení a
za•ízení školního stravování, a dále za•ízení sociáln•
výchovné •innosti a za•ízení pro d•ti vyžadující okamžitou
pomoc 10a) (dále jen "za•ízení pro výchovu a vzd•lávání")
jsou povinny zajistit, aby byly spln•ny hygienické požadavky
upravené
provád•cím
právním
p•edpisem
na
prostorové
podmínky,
vybavení,
provoz,
osv•tlení,
vytáp•ní,
mikroklimatické
podmínky,
zásobování
vodou,
úklid
a
nakládání s prádlem. Povinnost uvedenou ve v•t• první má i
osoba provozující živnost pé•e o dít• do 3 let v•ku v denním
režimu a osoba provozující živnost výchova a mimoškolní
vzd•lávání, je-li živnost provozována v provozovn•. 20)
(2) Režim dne zohled•ující v•kové a fyzické zvláštnosti
d•tí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a
otužování, podmínky odborného výcviku a u•ební praxe, režim
stravování v•etn• pitného režimu upraví za•ízení pro výchovu
a vzd•lávání v provozním •ádu.
(3) K p•edcházení vzniku a ší•ení infek•ních onemocn•ní
je za•ízení pro výchovu a vzd•lávání povinno zajistit
odd•lení dít•te nebo mladistvého, kte•í vykazují známky
akutního onemocn•ní, od ostatních d•tí a mladistvých a

zajistit pro n• dohled zletilé fyzické osoby.
§ 8
Zotavovací akce
(1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více
d•tí ve v•ku do 15 let na dobu delší než 5 dn•, jehož ú•elem
je posílit zdraví d•tí, zvýšit jejich t•lesnou zdatnost,
pop•ípad• i získat specifické znalosti nebo dovednosti.
(2) Osoba, která p•ijala d•ti na zotavovací akci (dále
jen "po•ádající osoba"), je povinna zajistit její umíst•ní,
zásobování vodou a odstra•ování odpadk• a splaškových vod v
souladu s hygienickými požadavky upravenými provád•cím
právním p•edpisem. Po•ádající osoba je dále povinna dodržet
hygienické požadavky na prostorové a funk•ní •len•ní staveb
a za•ízení, jejich vybavení a osv•tlení, ubytování, úklid,
stravování a režim dne, které upraví provád•cí právní
p•edpis. Provád•cí právní p•edpis stanoví, které potraviny
nesmí po•ádající osoba na zotavovací akci podávat ani
používat k p•íprav• pokrm•, ledaže budou spln•ny podmínky
upravené tímto provád•cím právním p•edpisem.
(3) Po•ádající osoba je povinna jeden m•síc p•ed
zahájením zotavovací akce ohlásit p•íslušnému orgánu ochrany
ve•ejného zdraví
a) termín a místo jejího konání,
b) po•et d•tí zú•astn•ných na zotavovací akci,
c) zp•sob jejího zabezpe•ení pitnou vodou a
d) zp•sob zajišt•ní stravování ú•astník• zotavovací akce.
(4) Jako sou•ást ohlášení podle odstavce 3 p•edloží
po•ádající osoba v p•ípad•, že pitná voda není zabezpe•ena
osobami uvedenými v § 3 odst. 2, protokol o kráceném rozboru
jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné
vody stanoví provád•cí právní p•edpis. Protokol nesmí být
starší než 3 m•síce.
§ 9
Podmínky ú•asti d•tí ve škole v p•írod• a na zotavovací
akci
(1) Mate•ská škola a základní škola m•že na školu v
p•írod• vyslat jen dít•, které

a) je zdravotn• zp•sobilé k ú•asti na ní a podrobilo se
stanoveným pravidelným o•kováním nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo že se nem•že o•kování podrobit pro
trvalou kontraindikaci,
b) nejeví známky akutního onemocn•ní (nap•íklad hore•ky nebo
pr•jmu), a
c) ve 14 kalendá•ních dnech p•ed odjezdem do školy v p•írod•
nep•išlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infek•ním
onemocn•ním nebo podez•elou z nákazy ani mu není na•ízeno
karanténní opat•ení.
(2) Po•ádající osoba m•že na zotavovací akci p•ijmout
jen dít•, které spl•uje požadavky stanovené v odstavci 1.
(3) Zdravotní zp•sobilost dít•te pro ú•ast na škole v
p•írod• nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává
praktický léka• pro d•ti a dorost, který dít• registruje.
11) Praktický léka• pro d•ti a dorost, který dít•
registruje, v posudku dále uvede, zda se dít• podrobilo
stanoveným pravidelným o•kováním nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo že se nem•že o•kování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví provád•cí právní
p•edpis. Posudek o zdravotní zp•sobilosti dít•te má platnost
po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud b•hem této
doby nedošlo ke zm•n• zdravotní zp•sobilosti dít•te.
Skute•nosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v
písemném prohlášení zákonný zástupce dít•te; 12) toto
potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o
zdravotní zp•sobilosti dít•te a písemné prohlášení p•edá
zákonný zástupce po•ádající osob•, vysílající základní škole
nebo mate•ské škole pro ú•ely podle § 11 odst. 1 písm. b) a
f).
(4) Mate•ská a základní škola, které vysílají d•ti na
školu v p•írod•, jsou povinny ohlásit p•íslušnému orgánu
ochrany ve•ejného zdraví jeden m•síc p•ed jejím zahájením
údaje v rozsahu podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad
podle § 8 odst. 4.
§ 10
Podmínky ú•asti fyzických osob •inných p•i škole v
p•írod• a zotavovací akci
(1) Fyzické osoby •inné p•i škole v p•írod• nebo
zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této
•innosti zdravotn• zp•sobilé.

(2) Zdravotní zp•sobilost posuzuje a posudek vydává
praktický léka•, který fyzickou osobu registruje. 11) Tento
posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud b•hem
této doby nedošlo ke zm•n• zdravotní zp•sobilosti fyzické
osoby. Posudek o zdravotní zp•sobilosti p•edají fyzické
osoby •inné p•i škole v p•írod• nebo zotavovací akci, s
výjimkou pedagogických 13) a zdravotnických pracovník•, 14)
vysílající mate•ské škole, základní škole nebo po•ádající
osob• pro ú•ely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).
(3) Fyzické osoby •inné p•i stravování musí spl•ovat
požadavky stanovené pro výkon •inností epidemiologicky
závažných (v § 19 odst. 2 a odst. 3 v•t• první). P•i
prov••ování znalostí nutných k ochran• ve•ejného zdraví
postupuje p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví podle §
19 odst. 3.
§ 11
Povinnost základní a mate•ské školy, které vysílají
d•ti na školu v p•írod•, a po•ádající osoby
1) Základní nebo mate•ská škola, které vysílají d•ti na
školu v p•írod•, a po•ádající osoba jsou povinny zajistit
a) základní pé•i o zdraví všech ú•astník• po dobu konání
zotavovací akce nebo školy v p•írod•, kontrolu dodržování
hygienických
požadavk•
stanovených
tímto
zákonem
a
provád•cím právním p•edpisem a kontrolu dodržování zásad
osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3
zp•sobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za zp•sobilou se
pro ú•ely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má
alespo• úplné st•ední odborné vzd•lání v oborech všeobecná
sestra, d•tská sestra nebo porodní asistentka, fyzická
osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zam••ením na
zdravotnickou •innost p•i škole v p•írod• nebo zotavovací
akci, a student léka•ství po ukon•ení t•etího ro•níku; nápl•
kursu první pomoci upraví provád•cí právní p•edpis,
b) ú•ast pouze fyzických osob, které spl•ují podmínky
stanovené v § 10; ú•ast zdravotníka p•i kontrole zdravotních
pr•kaz• fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3, p•i
p•evzetí posudk• a prohlášení podle § 9 odst. 3 a § 10 odst.
2, p•i sestavování jídelní•ku a režimu dne; dosažitelnost
zdravotníka 24 hodin denn• po celou dobu konání zotavovací
akce nebo školy v p•írod•; po•ízení výpisu z posudk• o
zdravotní zp•sobilosti (§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2)
zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede záv•r posudku a
které zdravotnické za•ízení posudek vydalo,

c) vrácení posudk• o zdravotní zp•sobilosti po ukon•ení
školy v p•írod• nebo zotavovací akce zákonným zástupc•m d•tí
a fyzickým osobám •inným p•i škole v p•írod• nebo zotavovací
akci,
d) vybavení lékárni•ky pro školu v p•írod• nebo zotavovací
akci podle druhu akce; nejmenší obsah lékárni•ky pro školy v
p•írod• a zotavovací akce upraví provád•cí právní p•edpis,
e) pé•i praktického léka•e dostupného z místa konání školy v
p•írod• nebo zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací
akce,
f) vedení zdravotnického deníku a seznamu ú•astník•,
prohlášení podle § 9 odst. 3 v•ty páté, výpis• z posudk• o
zdravotní zp•sobilosti d•tí a fyzických osob •inných p•i
škole v p•írod• nebo zotavovací akci a následné uchovávání
t•chto dokument• po dobu 6 m•síc• od skon•ení školy v
p•írod• nebo zotavovací akce,
g) informovanost osoby, která má dít• v pé•i, o zdravotních
potížích, které dít• v pr•b•hu školy v p•írod• nebo
zotavovací akce prod•lalo, a o p•ípadném kontaktu s infekcí.
(2)
Po•ádající
osoba
je
dále
povinna
zajistit
instruktáž všech fyzických osob •inných na zotavovací akci,
s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto
akce a o p•edcházení vzniku a ší•ení infek•ních onemocn•ní a
jiných poškození zdraví v•etn• základ• první pomoci, pokud
se takové instruktáže dosud nezú•astnily.
§ 11a
Za zotavovací akci se považuje i výchovn• rekrea•ní
tábor pro d•ti, 10a) a to i v p•ípad•, že se ho ú•astní
mladiství. Na po•ádání výchovn• rekrea•ních tábor• se
vztahují podmínky upravené pro po•ádání zotavovacích akcí v
§ 8 až 11. Povinnosti po•ádající osoby splní pov••ená osoba,
která tábor z•ídila, 10a) a není-li taková osoba, splní tyto
povinnosti ten, kdo výchovn• rekrea•ní tábor pro d•ti
z•ídil.
§ 12
Jiné podobné akce pro d•ti
P•i organizovaném pobytu d•tí v po•tu menším nebo po
dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí
po•ádaných pro d•ti v pom•ru rodinném a obdobném, musí

osoba, která akci po•ádá, zajistit hygienicky nezávadný stav
za•ízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném
provád•cím právním p•edpisem pro zotavovací akce a ú•ast
pouze fyzických osob, které spl•ují podmínky stanovené v §
10 odst. 1 a 3.
§ 13
Vnit•ní prost•edí staveb a hygienické požadavky na
venkovní hrací plochy
(1) Uživatelé staveb za•ízení pro výchovu a vzd•lávání,
vysokých škol, škol v p•írod•, staveb pro zotavovací akce,
staveb zdravotnických za•ízení, ústav• sociální pé•e,
ubytovacích za•ízení, staveb pro obchod a pro shromaž•ování
v•tšího po•tu osob jsou povinni zajistit, aby vnit•ní
prost•edí pobytových místností 15) v t•chto stavbách
odpovídalo hygienickým limit•m chemických, fyzikálních a
biologických ukazatel•, upravených provád•cími právními
p•edpisy. Tím není dot•ena povinnost vlastníka stavby podle
zvláštních právních p•edpis• udržovat stavbu v dobrém
stavebním stavu. 16)
(2) Provozovatel venkovní hrací plochy ur•ené pro hry
d•tí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám d•tí v
pískovištích nebyl mikrobiáln•, chemicky a parazitárn•
zne•išt•n nad hygienické limity upravené provád•cím právním
p•edpisem.
Podmínky
provozu
takové
hrací
plochy
s
pískovišt•m, režim údržby a zp•sob zajišt•ní stanovených
hygienických limit• upraví provozovatel v provozním •ádu.
§ 14
Výjimky z hygienických
odst. 1 je možné povolit,
ochrana ve•ejného zdraví. O
žádost osoby p•íslušný orgán

požadavk• stanovených v § 7
jen pokud tím nebude ohrožena
povolení výjimky rozhoduje na
ochrany ve•ejného zdraví.

DÍL 3
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických za•ízení
a ústav• sociální pé•e
§ 15
(1) Osoba provozující nestátní zdravotnické za•ízení
nebo ústav sociální pé•e, 17) zdravotnické za•ízení státu
anebo ústav sociální pé•e státu (dále jen "osoba poskytující
pé•i") jsou povinny •init hygienická a protiepidemická

opat•ení k p•edcházení vzniku a ší•ení nemocni•ních nákaz.
Nemocni•ní nákazou je nákaza vnit•ního (endogenního) nebo
vn•jšího (exogenního) p•vodu, která vznikla v p•í•inné
souvislosti
s
pobytem
nebo
výkony
provád•nými
ve
zdravotnickém za•ízení nebo ústavu sociální pé•e v p•íslušné
inkuba•ní dob•.
(2) Osoba poskytující pé•i je povinna stanovit opat•ení
podle odstavce 1 v provozním •ádu. Osoby provozující
nestátní zvláštní d•tská za•ízení a zvláštní d•tská za•ízení
státu 3) jsou povinny v provozním •ádu dále upravit režim
dne zohled•ující v•kové a fyzické zvláštnosti d•tí a režim
stravování. Návrh provozního •ádu a zm•nu provozního •ádu
schvaluje rozhodnutím p•íslušný orgán ochrany ve•ejného
zdraví.
§ 16
(1) Osoba poskytující pé•i je p•i výskytu nemocni•ní
nákazy nebo p•i podez•ení na její výskyt povinna neprodlen•
provést protiepidemická opat•ení k odhalení zdroje nákazy,
zp•sobu jejího ší•ení, zamezení jejího dalšího ší•ení a
lé•b• nakažených a z nákazy podez•elých fyzických osob.
(2) Osoba poskytující pé•i je dále povinna
a) evidovat každou nemocni•ní nákazu a na vyžádání
poskytovat údaje o ní p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví,
b) neprodlen• hlásit p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví hromadný výskyt nemocni•ní nákazy, nemocni•ní nákazu,
která vedla k t•žkému poškození zdraví nebo k úmrtí; zp•sob
hlášení upraví provád•cí právní p•edpis.
§ 17
(1)
Osoba
poskytující
pé•i
je
povinna
dodržet
hygienické
požadavky
pro
p•íjem
fyzických
osob
do
zdravotnického za•ízení nebo ústavu sociální pé•e a jejich
ošet•ování, zásobování vodou, úklid a výkon a kontrolu
dezinfekce, sterilizace a vyššího stupn• dezinfekce upravené
provád•cím právním p•edpisem.
(2) Dezinfekcí je soubor opat•ení ke zneškod•ování
mikroorganism•
pomocí
fyzikálních,
chemických
nebo
kombinovaných postup•, které mají p•erušit cestu nákazy od
zdroje ke vnímavé fyzické osob•.
(3)
zaru•ují

Vyšším stupn•m dezinfekce jsou postupy, které
usmrcení bakterií, vir•, mikroskopických hub a

n•kterých bakteriálních spór, nezaru•ují však usmrcení
ostatních mikroorganism• (nap•íklad vysoce rezistentních
spór) a vývojových stadií zdravotn• významných •erv• a
jejich vají•ek.
(4) Sterilizací je proces, který vede k usmrcování
všech mikroorganism• schopných rozmnožování v•etn• spór, k
nezvratné inaktivaci vir• a usmrcení zdravotn• významných
•erv• a jejich vají•ek.
(5) O provedené sterilizaci a jejím výsledku je osoba
poskytující pé•i povinna vést evidenci v rozsahu upraveném
provád•cím právním p•edpisem. Jiný zp•sob sterilizace m•že
osoba poskytující pé•i použít jen na základ• povolení
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví. V žádosti o
povolení uvede osoba poskytující pé•i zp•sob sterilizace a
pr•kaz jeho ú•innosti.
§ 18
(1) Osoba poskytující pé•i a osoba provozující prádelnu
jsou povinny zdravotnické prádlo 17a) ze zdravotnického
za•ízení nebo ústavu sociální pé•e ukládat podle povahy
zne•išt•ní, p•evážet, prát ho a zacházet s ním zp•sobem
upraveným provád•cím právním p•edpisem. Osoba provozující
prádelnu, ve které se pere zdravotnické prádlo 17a) ze
zdravotnického za•ízení nebo ústavu sociální pé•e, je
povinna tuto prádelnu vybavit zp•sobem upraveným provád•cím
právním p•edpisem.
(2) Osoba poskytující pé•i je povinna ve zdravotnickém
za•ízení a v ústavu sociální pé•e používat vodu, která má
jakost vody pitné, pokud druh poskytované pé•e nevyžaduje
nebo neumož•uje užití vody jiné jakosti. K užití vody jiné
jakosti, nejde-li o teplou vodu podle § 3 odst. 3, je t•eba
povolení p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví. V
návrhu
osoba
poskytující
pé•i
uvede
mikrobiologické,
biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele
vody, jejich hodnoty a zp•sob zabezpe•ení dodržování hodnot
t•chto ukazatel• s ohledem na zp•sob užití vody.

DÍL 4
Hygienické požadavky na výkon •inností epidemiologicky
závažných a ubytovací služby
§ 19
P•edpoklady pro výkon •inností epidemiologicky

závažných
(1) Za •innosti epidemiologicky závažné se považují
provozování stravovacích služeb (§ 23), výroba potravin, 18)
uvád•ní
potravin
do
ob•hu,
18)
výroba
kosmetických
prost•edk•,
provozování
úpraven
vod
a
vodovod•
6a),
provozování holi•ství, kade•nictví, pedikúry, manikúry,
kosmetických, masérských, regenera•ních nebo rekondi•ních
služeb,
provozování
živnosti,
p•i
níž
je
porušována
integrita k•že, a provozování živnosti, ve které se
používají k pé•i o t•lo speciální p•ístroje (nap•íklad
solária, myostimulátory).
(2)
Fyzické
osoby
p•icházející
p•i
pracovních
•innostech ve stravovacích službách (§ 23) p•i výrob•
potravin nebo p•i uvád•ní potravin do ob•hu 18) do p•ímého
styku s potravinami, pokrmy, za•ízením, ná•iním nebo
plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy,
fyzické osoby p•icházející p•i pracovních •innostech v
úpravnách vod a p•i provozování vodovod• 6a) do p•ímého
styku s vodou a fyzické osoby p•icházející p•i pracovních
•innostech v ostatních •innostech podle odstavce 1 do
p•ímého
styku
s
kosmetickými
prost•edky,
jejich
ingrediencemi (§ 28 odst. 1) nebo t•lem spot•ebitele (dále
jen "fyzické osoby vykonávající •innosti epidemiologicky
závažné") musí mít zdravotní pr•kaz a znalosti nutné k
ochran• ve•ejného zdraví. Zdravotní pr•kaz p•ed zahájením
•innosti podle v•ty první vydává praktický léka•, který
fyzickou osobu registruje, 11) nebo zdravotnické za•ízení
státu vykonávající závodní preventivní pé•i nebo osoba
provozující nestátní zdravotnické za•ízení vykonávající
závodní preventivní pé•i 3) (dále jen "za•ízení vykonávající
závodní preventivní pé•i"). Vydání zdravotního pr•kazu
nenahrazuje vstupní léka•skou preventivní prohlídku.
(3) Rozsah znalostí nutných k ochran• ve•ejného zdraví
podle odstavce 2 upraví provád•cí právní p•edpis. Tyto
znalosti
je
u
fyzické
osoby
vykonávající
•innosti
epidemiologicky
závažné
oprávn•n
p•i
výkonu
státního
zdravotního
dozoru
prov••it
p•íslušný
orgán
ochrany
ve•ejného zdraví. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany
ve•ejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nem•že
vykonávat •innosti epidemiologicky závažné, a to do doby
úsp•šného složení zkoušky p•ed komisí z•ízenou p•íslušným
orgánem ochrany ve•ejného zdraví. P•íslušný orgán ochrany
ve•ejného zdraví je povinen umožnit fyzické osob• vykonání
zkoušky nejdéle do 15 kalendá•ních dn• ode dne, kdy mu byla
žádost fyzické osoby o p•ezkoušení doru•ena. Složení komise
a podmínky provedení zkoušky upraví provád•cí právní
p•edpis.

§ 20
Povinnosti fyzické osoby vykonávající •innosti
epidemiologicky závažné
Fyzická osoba vykonávající •innosti epidemiologicky
závažné je povinna
a) podrobit se v p•ípadech upravených provád•cím právním
p•edpisem nebo rozhodnutím p•íslušného orgánu ochrany
ve•ejného zdraví léka•ským prohlídkám a vyšet•ením, která
provede praktický léka•, který fyzickou osobu registruje,
11)
b) informovat ošet•ujícího léka•e 11) o druhu a povaze své
pracovní •innosti,
c) mít u sebe zdravotní pr•kaz a na vyzvání ho p•edložit
orgánu ochrany ve•ejného zdraví,
d) uplat•ovat p•i pracovní •innosti znalosti nutné k ochran•
ve•ejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní
hygieny v rozsahu upraveném v provád•cím právním p•edpise.
§ 21
Podmínky provozování •inností epidemiologicky závažných
(1) Osoba provozující •innosti epidemiologicky závažné
je povinna
a) dodržovat zásady provozní hygieny upravené provád•cím
právním p•edpisem, 19a) jakož i zásady osobní hygieny
upravené provád•cím právním p•edpisem, 19a) pokud se sama
ú•astní výkonu •inností uvedených v § 19 odst. 2 v•t• první,
b) kontrolovat uplat•ování znalostí a zásad osobní
provozní hygieny podle § 20 písm. d) zam•stnanci
spolupracujícími rodinnými p•íslušníky a

a
a

c) zajistit, aby výkonem •inností epidemiologicky závažných
nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob
infek•ním nebo jiným onemocn•ním.
(2) K výkonu •inností epidemiologicky závažných je
osoba, která je provozuje, povinna používat jen vodu pitnou,
pokud zvláštní právní p•edpis nestanoví jinak nebo druh
•innosti nevyžaduje nebo neumož•uje užití vody jiné jakosti.
K užití vody jiné jakosti, nejde-li o teplou vodu podle § 3
odst. 3, je t•eba povolení p•íslušného orgánu ochrany
ve•ejného zdraví. Osoba provozující •innosti epidemiologicky

závažné v návrhu na zahájení •ízení o ud•lení povolení k
užití
takové
vody
uvede
mikrobiologické,
biologické,
fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, jejich
hodnoty a zp•sob zabezpe•ení dodržování hodnot t•chto
ukazatel• s ohledem na zp•sob užití vody. Kosmetické
prost•edky používané k výkonu •inností epidemiologicky
závažných musí odpovídat požadavk•m upraveným v § 26.
(3) Osoba provozující holi•ství, kade•nictví, manikúru,
pedikúru, kosmetické, masérské, regenera•ní a rekondi•ní
služby a služby, p•i nichž se používají speciální p•ístroje
k pé•i o t•lo, je povinna zabezpe•it lékárni•ku první pomoci
vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat
provozní •ád. V provozním •ádu uvede podmínky •innosti,
použití stroj•, p•ístroj• a dalších za•ízení, zásady
prevence vzniku infek•ních a jiných onemocn•ní, ke kterým by
mohlo dojít nesprávn• poskytnutou službou, v•etn• podmínek
dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zam•stnanc•
a ochrany zdraví spot•ebitele, zp•sob zacházení s prádlem a
o•isty prost•edí provozovny.
(4) Provozní •ád podle odstavce 3 a jeho zm•ny p•edloží
osoba uvedená v odstavci 3 p•ed jejich p•ijetím ke schválení
p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví. Schválený
provozní •ád vyv•sí p•i zahájení •innosti v provozovn•.
Provozní •ád je osoba uvedená v odstavci 3 povinna zm•nit
vždy p•i zm•n• podmínek pro výkon •inností epidemiologicky
závažných.
§ 21a
Ubytovací služby
Osoba poskytující ubytování v ubytovacích za•ízeních v
rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující
živnost ubytovací služby, 8b) s výjimkou osob poskytujících
ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve
stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny vypracovat
provozní •ád. V provozním •ádu uvedou podmínky •innosti,
zásady prevence vzniku infek•ních a jiných onemocn•ní,
zp•sob zacházení s prádlem a zp•sob o•isty prost•edí
ubytovacího za•ízení. Provozní •ád a jeho zm•ny p•edloží
p•ed jejich p•ijetím ke schválení p•íslušnému orgánu ochrany
ve•ejného zdraví. Provozní •ád je osoba povinna zm•nit vždy
p•i zm•n• podmínek pro poskytování služby.
§ 22
Zákaz výkon•

Osoba provozující kosmetické, masérské a regenera•ní
služby, kade•nictví, holi•ství, pedikúru, manikúru a službu,
p•i které se používají speciální p•ístroje k pé•i o t•lo,
nesmí provád•t výkony na nemocné k•ži, manipulace s jizvami
a mate•skými znaménky, výkony na sliznicích, o•ní spojivce a
rohovce.
Další podmínky provozování stravovacích služeb
§ 23
(1) Stravovací službou je výroba, p•íprava nebo rozvoz
pokrm• za ú•elem jejich podávání v rámci provozované
hostinské živnosti, 20) ve školní jídeln•, 21) menze, p•i
stravování osob vykonávajících vojenskou •innou službu,
fyzických osob ve vazb• a výkonu trestu, v rámci zdravotních
a sociálních služeb v•etn• láze•ské pé•e, p•i stravování
zam•stnanc•, podávání ob•erstvení a p•i podávání pokrm• jako
sou•ásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.
(2) Pokrmem je potravina v•etn• nápoje, kuchy•sky
upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošet•ená tak, aby
mohla být p•ímo nebo po oh•evu podána ke konzumaci v rámci
stravovací služby.
(3) Stravovací službu m•že osoba, která ji provozuje,
poskytovat pouze v provozovn•, která vyhovuje hygienickým
požadavk•m na umíst•ní, stavební konstrukci, prostorové a
dispozi•ní
uspo•ádání,
zásobování
vodou,
vytáp•ní,
osv•tlení, odstra•ování odpadních vod, v•trání a vybavení
upraveným provád•cím právním p•edpisem.
(4) Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, je
povinna nejpozd•ji v den jejího zahájení písemn• oznámit
p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví den zahájení
•innosti, její p•edm•t a rozsah a umíst•ní provozoven, jakož
i den ukon•ení provozu stravovací služby. Právnická osoba v
oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu;
fyzická osoba oprávn•ná k podnikání podle zvláštních
právních p•edpis• obchodní firmu a bydlišt•. Tato povinnost
se nevztahuje na osobu, která hodlá provozovat stravovací
službu v jiných za•ízeních stravovacích služeb, s výjimkou
stálých a sezonních stánk•. 19a)
§ 24
(1) Osoba provozující stravovací službu je dále povinna
a) k výrob• a p•íprav• pokrm• používat jen látky, suroviny,
polotovary a potraviny, které vyhovují požadavk•m stanoveným
zvláštními právními p•edpisy 23) nebo na základ• právních

p•edpis• vydaným rozhodnutím orgánu ochrany ve•ejného
zdraví; látky, suroviny, polotovary a potraviny skladovat za
podmínek stanovených zvláštními právními p•edpisy, 23)
b) používat jen technologické a pracovní postupy,
zajistí zdravotní nezávadnost podávaných pokrm•,

které

c) ur•it ve výrob•, p•íprav•, skladování, p•eprav• a uvád•ní
do ob•hu technologické úseky (kritické body), ve kterých je
nejv•tší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrm•,
provád•t jejich kontrolu a vést evidenci o kritických
bodech, termínech a záv•rech jejich kontrol; p•i stanovení
kritických bod• a jejich evidenci postupovat zp•sobem
upraveným provád•cím právním p•edpisem,
d) dodržovat podmínky upravené provád•cím právním p•edpisem
pro výrobu, p•ípravu, rozvoz, p•epravu, zna•ení, skladování
a uvád•ní pokrm• do ob•hu, v•etn• zmrazených a zchlazených
pokrm•,
e) zajistit, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým
a
chemickým
požadavk•m
upraveným
provád•cím
právním
p•edpisem, m•ly odpovídající smyslové vlastnosti a spl•ovaly
výživové požadavky podle skupiny spot•ebitel•, pro které
jsou ur•eny,
f) provád•t opat•ení proti vzniku a
onemocn•ní a otrav z podávaných pokrm•,

ší•ení

infek•ních

g) dodržovat p•i odb•ru a uchovávání vzork• pokrm• postup
upravený provád•cím právním p•edpisem,
h) v rozsahu a za podmínek upravených zvláštním právním
p•edpisem pro potraviny 25) vypo•ítat a ozna•it výživovou
hodnotu podávaných pokrm•, u kterých uvádí na jídelním
lístku výživové tvrzení, 26)
i)
p•i
výrob•,
p•íprav•,
balení,
rozvozu,
p•eprav•,
skladování a uvád•ní pokrm• do ob•hu používat pouze bezpe•né
26a) materiály a p•edm•ty (§ 25),
j) zajistit, aby fyzické osoby •inné p•i výrob•, p•íprav•,
balení, rozvozu, p•eprav• a skladování pokrm• a p•i jejich
uvád•ní do ob•hu používaly po celou dobu výkonu práce •isté
osobní ochranné pracovní prost•edky,
k) zajistit dodržování zákazu kou•ení v rozsahu stanoveném
zvláštním právním p•edpisem, 27)
l)

zajistit

pro

zam•stnance

vykonávající

•innosti

epidemiologicky závažné pravidelné proškolování k získání a
udržení znalostí nutných k ochran• ve•ejného zdraví; o
provedených školeních vést záznam.
(2) Pokrmy, s výjimkou cukrá•ských výrobk•, nesmí osoba
provozující
stravovací
služby
chemicky
konzervovat
a
p•ibarvovat. Cukrá•ské výrobky lze pouze p•ibarvovat, a to
za podmínek upravených provád•cím právním p•edpisem. 19a)
(3) Ve školní jídeln•, v menze, p•i stravování osob
vykonávajících vojenskou •innou službu, fyzických osob ve
vazb• a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních
služeb v•etn• láze•ské pé•e a p•i stravování zam•stnanc•
osoba provozující stravovací služby nesmí podávat pokrmy z
tepeln• neopracovaných vajec a syrového masa v•etn• ryb. V
ostatních stravovacích službách lze tyto pokrmy p•ipravovat
a
podávat
pouze
na
základ•
jednotlivé
objednávky
spot•ebitele.
(4) Osoba provozující stravovací služby, která používá
k výrob• nebo p•íprav• pokrm• voln• rostoucí nebo p•stované
jedlé houby z vlastního sb•ru nebo p•stování, musí mít
osv•d•ení prokazující znalost hub podle zvláštních právních
p•edpis• 27a) nebo za podmínek t•chto zvláštních právních
p•edpis•
ustanoveného
odpov•dného
zástupce,
který
má
osv•d•ení prokazující znalost hub.

DÍL 5
Hygienické požadavky na p•edm•ty b•žného užívání
§ 25
Vymezení p•edm•t• b•žného užívání
(1) P•edm•ty b•žného užívání se pro ú•ely tohoto zákona
rozum•jí
a) materiály a p•edm•ty ur•ené pro styk s potravinami
upravené p•ímo použitelným p•edpisem Evropských spole•enství
27b),
b) hra•ky, 28)
c) kosmetické prost•edky a
d) výrobky pro d•ti ve v•ku do 3 let, s výjimkou výrobk•
uvedených v písmenech a) až c) a potravin.

(2) Kosmetickým prost•edkem je látka nebo prost•edek
ur•ený pro styk se zevními •ástmi lidského t•la (pokožka,
vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány), zuby a
sliznicí dutiny ústní s cílem výlu•n• nebo p•evážn• je
•istit, parfémovat, m•nit jejich vzhled, chránit je,
udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy,
nejde-li o lé•ivo 29).
§ 26
Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a
distributora p•edm•t• b•žného užívání
(1) Výrobce nebo dovozce p•edm•t• b•žného užívání
uvedených v § 25 odst. 1 písm. a), c) a d) je povinen, pokud
p•ímo použitelný p•edpis Evropských spole•enství nestanoví
jinak, zajistit, aby jím vyráb•né nebo dovážené p•edm•ty
b•žného užívání byly p•i uvedení na trh bezpe•né, 26a)
zejména aby
a)
za
obvyklých
nebo
b•žn•
p•edvídatelných
podmínek
nezp•sobily poškození zdraví fyzických osob nebo nep•íznivé
ovlivn•ní potraviny nebo pokrmu,
b) vyhovovaly provád•cím právním p•edpisem stanoveným
hygienickým požadavk•m na jejich složení, vlastnosti a
mikrobiologickou •istotu; dodržení hygienických požadavk• na
složení a vlastnosti výrobk• a materiál• uvedených v § 25
písm. a) a d) je výrobce nebo dovozce povinen zkoušet a
hodnotit
za
podmínek
stanovených
provád•cím
právním
p•edpisem a o provedení a výsledcích stanovených zkoušek a o
hodnocení vést dokumentaci,
c) byly baleny, pokud
bezpe•ných 26a) obal•,

to

jejich

charakter

vyžaduje,

do

d) byly s ohledem na svou povahu a zp•sob použití zna•eny a
vybaveny písemným prohlášením a návodem k použití, pop•ípad•
obsluze a •išt•ní. Ve zna•ení p•edm•tu b•žného užívání musí
uvést i údaje upravené provád•cím právním p•edpisem, a to
zp•sobem, který tento p•edpis upravuje, nebo stanovené
rozhodnutím p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví
podle odstavce 5. Rozsah vybavení p•edm•t• b•žného užívání
písemným prohlášením a návody a jejich náležitosti upraví
provád•cí právní p•edpis.
(2)
Pokud
p•ímo
použitelný
p•edpis
Evropských
spole•enství nestanoví jinak, dovozce nemá povinnost zkoušet
a hodnotit složení a vlastnosti výrobk• uvedených v § 25
odst. 1 písm. a) a d) a vést o tom dokumentaci podle

odstavce 1 písm. b) a povinnost vybavit p•edm•t b•žného
užívání písemným prohlášením podle odstavce 1 písm. d),
jsou-li spln•ny tyto podmínky:
a) povinnosti zkoušet a hodnotit složení a vlastnosti
výrobk•, vést o tom dokumentaci a vydat písemné prohlášení
splnil v rozsahu podle tohoto zákona a provád•cího právního
p•edpisu výrobce v zahrani•í a
b) dovozce zajistí pro kontrolní ú•ely na žádost p•íslušného
orgánu ochrany ve•ejného zdraví p•edložení dokumentace o
zkouškách a hodnocení složení a vlastností t•chto výrobk• ve
lh•t•, rozsahu a jazyce ur•eném p•íslušným orgánem ochrany
ve•ejného zdraví a vybaví stanovené výrobky ov••eným •eským
p•ekladem prohlášení podle odstavce 1 písm. d), vydaného
výrobcem v zahrani•í.
Na postup orgánu ochrany ve•ejného zdraví podle písmene
b) se nevztahuje správní •ád. Dovozce m•že proti opat•ení
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví vydanému podle
písmene b) podat do 3 dn• ode dne jeho doru•ení nebo ústního
oznámení písemn• námitky; o ústním oznámení opat•ení u•iní
orgán ochrany ve•ejného zdraví zápis, jehož kopii vydá
dovozci. O podaných námitkách rozhodne nad•ízený orgán
ochrany ve•ejného zdraví do 30 dn• ode dne jejich doru•ení.
Na základ• námitek nad•ízený orgán ochrany ve•ejného zdraví
vydané opat•ení zm•ní nebo zruší anebo námitky zamítne a
opat•ení potvrdí. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat
odvolání.
(3) Distributor 4a) nesmí distribuovat ty p•edm•ty
b•žného užívání podle § 25 odst. 1 písm. c) a d) uvedené na
trh, které nejsou v souladu s tímto zákonem zna•eny a
vybaveny písemným prohlášením, návodem k použití, pop•ípad•
obsluze a •išt•ní. Pokud nelze výrobce nebo dovozce p•edm•tu
b•žného užívání uvedeného v § 25 odst. 1 písm. a), c) a d)
ur•it, odpovídá za spln•ní povinností podle odstavce 1
distributor 4a). Distributor je povinen v rozsahu upraveném
provád•cím právním p•edpisem zajistit zna•ení p•edm•tu
b•žného užívání, který není zabalen v obalu ur•eném pro
spot•ebitele
a
je
balen
v
míst•
prodeje
na
p•ání
spot•ebitele. P•edm•ty b•žného užívání s prošlým datem
minimální trvanlivosti je prodávající 29a) povinen umístit
odd•len• a z•eteln• ozna•it údajem o skon•ení doby minimální
trvanlivosti; tyto výrobky smí prodávat jen, jsou-li
bezpe•né 26a).
(4) O p•ípustnosti a obsahu látek, které nejsou v
provád•cím právním p•edpise uvedeny v seznamech látek
povolených v kosmetických prost•edcích, rozhoduje na návrh
výrobce nebo dovozce kosmetického prost•edku p•íslušný orgán
ochrany ve•ejného zdraví. P•íslušný orgán ochrany ve•ejného

zdraví dále rozhoduje na návrh výrobce nebo dovozce
materiálu k výrob• p•edm•tu ur•eného pro styk s potravinami
(dále jen "výrobek ur•ený pro styk s potravinami"), o
p•ípustnosti, obsahu, pop•ípad• migra•ním limitu látek,
které nejsou v provád•cím právním p•edpisu pro tyto
materiály uvedeny, pokud p•ímo použitelný p•edpis Evropských
spole•enství nestanoví jinak. Náležitosti návrh• upraví
provád•cí právní p•edpis, pokud p•ímo použitelný p•edpis
Evropských
spole•enství
nestanoví
jinak.
Složení
kosmetického prost•edku podle v•ty první m•že orgán ochrany
ve•ejného zdraví povolit nejdéle na dobu 3 let; jde-li o
p•ípustnost, obsah, pop•ípad• migra•ní limit látek v
materiálu k výrob• výrobku ur•eného pro styk s potravinami,
nejdéle na dobu 2 let.
(5) Orgán ochrany ve•ejného zdraví povolí látku
neuvedenou v provád•cím právním p•edpisu pro materiál k
výrob• výrobku ur•eného pro styk s potravinami nebo
kosmetický prost•edek, jestliže výrobce nebo dovozce v
návrhu uvede skute•nosti prokazující, že navrhované složení
neohrozí zdraví fyzických osob. V rozhodnutí orgán ochrany
ve•ejného zdraví stanoví i zp•sob a rozsah zna•ení
p•ítomnosti látky na obalu kone•ného výrobku, pop•ípad• i
zp•sob užití látky. Výrobce materiálu k výrob• výrobku
ur•eného pro styk s potravinami je povinen s takto
stanoveným zp•sobem a rozsahem zna•ení a zp•sobem užití
látky seznámit výrobce výrobku ur•eného pro styk s
potravinami, který od n•j materiál odebírá; ten je povinen
dodržet zp•sob užití látky a zp•sob a rozsah jejího zna•ení
na obalu kone•ného výrobku.
(6) O povoleních vydaných podle odstavc• 4 a 5
informuje Ministerstvo zdravotnictví nejdéle do 2 m•síc• ode
dne jejich vykonatelnosti ostatní •lenské státy Evropské
unie a Komisi Evropských spole•enství. P•ed uplynutím
období, na které bylo povolení ud•leno, m•že Ministerstvo
zdravotnictví podat Komisi Evropských spole•enství žádost o
zahrnutí látky do seznamu povolených látek. V žádosti uvede
podklady, na jejichž základ• vydalo povolení. Nevyhoví-li
Komise Evropských spole•enství žádosti o zahrnutí látky do
seznamu povolených látek, zaniká povolení Ministerstva
zdravotnictví vydané podle odstavc• 4 a 5 dnem, kdy bylo
rozhodnutí
Komise
Evropských
spole•enství
oznámeno
Ministerstvem zdravotnictví výrobci nebo dovozci uvedenému v
odstavci 4. Týká-li se takové rozhodnutí Komise Evropských
spole•enství
i
použití
látky,
postupuje
Ministerstvo
zdravotnictví p•i stanovení nebezpe•nosti výrobku podle § 80
odst. 6.
(7) Žádost podle p•ímo použitelného p•edpisu Evropských

spole•enství 27b) o povolení nové látky dosud neuvedené na
seznamu látek, jejichž užití p•i výrob• materiál• a p•edm•t•
ur•ených pro styk s potravinami je povoleno, jakož i žádost
o zm•nu povolení vydaného podle tohoto p•ímo použitelného
p•edpisu Evropských spole•enství se podává u Státního
zdravotního ústavu se sídlem v Praze (§ 86 odst. 2).
(8) Výjimku z hygienických požadavk• stanovených v
odstavci 1 písm. b) pro výrobky uvedené v § 25 odst. 1 písm.
d) je možné povolit, jen pokud navrhovaným složením nebude
ohroženo zdraví p•íslušné skupiny spot•ebitel•. O povolení
výjimky rozhoduje na návrh výrobce nebo dovozce p•íslušný
orgán ochrany ve•ejného zdraví. Náležitosti návrhu upraví
provád•cí právní p•edpis.
(9) Výrobce nebo dovozce hra•ek upravených provád•cím
právním p•edpisem je povinen zabezpe•it, aby migrace látek
upravených
provád•cím
právním
p•edpisem
nep•ekro•ila
stanovené hygienické limity a byly spln•ny další hygienické
požadavky na složení t•chto hra•ek upravené provád•cím
právním p•edpisem. Dodržení hygienických požadavk• na
složení a vlastnosti je výrobce nebo dovozce povinen
hodnotit
za
podmínek
stanovených
provád•cím
právním
p•edpisem. Jinak se p•i posuzování bezpe•nosti hra•ek
postupuje podle zvláštního právního p•edpisu. 7)
(10) Hygienické požadavky uvedené v odstavcích 1 až 3
se vztahují i na p•edm•ty b•žného užívání uvedené v § 25
písm. d) nabízené jako použité. Na tyto p•edm•ty b•žného
užívání se však nevztahují požadavky uvedené v odstavci 1
písm. b) •ásti textu za st•edníkem a písm. d). Jen výrobky
spl•ující tyto požadavky m•že prodávající 29a) prodávat
spot•ebiteli nebo distributor nabízet k uvedení do provozu
4a).
Další ustanovení vývoj, výrobu, uvedení na trh,
distribuci a dovoz kosmetických prost•edk•
§ 27
nadpis vypušt•n
(1) Výrobce nebo dovozce kosmetického prost•edku je
povinen p•ed uvedením kosmetického prost•edku na trh oznámit
p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví obchodní firmu,
sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jdeli o fyzickou osobu, místo výroby, místo, kde uchovává údaje
stanovené v provád•cím právním p•edpise, je-li odchylné od
sídla nebo místa podnikání (dále jen "identifika•ní údaje"),
datum zahájení výroby nebo dovozu a seznam kosmetických

prost•edk•, které hodlá vyráb•t nebo dovážet, jakož i zm•ny
identifika•ních údaj•. Výrobce nebo dovozce je dále povinen
v rozsahu upraveném provád•cím právním p•edpisem oznámit
p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví pro ú•ely
poskytnutí první pomoci informace o látkách obsažených v
kosmetickém prost•edku, které mohou ohrozit zdraví n•kterých
fyzických osob; tyto informace m•že p•íslušný orgán ochrany
ve•ejného
zdraví
využít
pouze
ke
stanovenému
ú•elu.
P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví je oprávn•n
zajistit sb•r a poskytování t•chto informací o látkách
obsažených v kosmetickém prost•edku prost•ednictvím k tomu
z•ízené právnické osoby nebo organiza•ní složky státu.
(2) Výrobce nebo dovozce je pro kontrolní ú•ely povinen
uschovávat na adrese uvedené podle provád•cího právního
p•edpisu na obalu kosmetického prost•edku 29b) údaje o
kosmetickém prost•edku, a to v rozsahu stanoveném provád•cím
právním p•edpisem 29c). Jsou-li tyto údaje uchovávány na
území •eské republiky, musí být uvedeny v •eském jazyce.
P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví však m•že na žádost
výrobce nebo dovozce povolit, aby dokumentace byla v jiném,
tomuto orgánu srozumitelném jazyce. Pro tento postup neplatí
správní •ád.
(3) Výrobce nebo dovozce je dále povinen, bez dot•ení
ochrany obchodního tajemství a práva duševního vlastnictví,
zajistit, aby na adrese uvedené podle provád•cího právního
p•edpisu
na
obalu
kosmetického
prost•edku
29b)
byly
ve•ejnosti snadno dostupné údaje o
a) kvalitativním složení kosmetického prost•edku; u parfém•
a parfémových kompozic i údaje o složení, názvu, kódovém
•ísle složení a dodavateli,
b) kvantitativním složení, pokud jde o obsah nebezpe•ných
chemických látek 29d), a
c) o nežádoucích ú•incích kosmetického prost•edku na fyzické
osoby plynoucích z používání kosmetického prost•edku; snadný
p•ístup ve•ejnosti k t•mto údaj•m m•že být zajišt•n
jakýmikoli prost•edky, v•etn• elektronických 29e).
§ 28
nadpis vypušt•n
(1) Na žádost výrobce nebo dovozce, jde-li o první
dovoz finálního kosmetického prost•edku, podanou z d•vodu
ochrany obchodního tajemství m•že p•íslušný orgán ochrany
ve•ejného zdraví povolit ve zna•ení finálního kosmetického

prost•edku neuvedení jedné nebo více látek použitých ve
složení
finálního
kosmetického
prost•edku
(dále
jen
"ingredience"). Náležitosti žádosti upraví provád•cí právní
p•edpis.
(2) Pokud orgán ochrany ve•ejného zdraví žádosti
vyhoví, stanoví v rozhodnutí i registra•ní •íslo, které
žádosti p•id•lil a které výrobce nebo dovozce uvedený v
odstavci 1 uvede na obalu finálního kosmetického prost•edku
na míst• zna•ení ingredience. Registra•ní •íslo tvo•í 7
•íslic, z nichž první dv• •íslice ozna•ují rok povolení,
druhé dv• •íslice kód p•i•azený •eské republice jako
•lenskému státu Evropské unie a poslední t•i •íslice p•id•lí
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 má platnost po dobu 5
let. Na žádost výrobce nebo dovozce uvedeného v odstavci 1
m•že p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví, po zhodnocení
bezpe•nosti ingredience a d•vod• pro její utajení, platnost
rozhodnutí výjime•n• prodloužit nejdéle o 3 roky. V žádosti
výrobce nebo dovozce uvedený v odstavci 1 uvede d•vody
prodloužení
doby
utajení
ingrediencí
kosmetického
prost•edku.
(4) Výrobce nebo dovozce uvedený v odstavci
povinen oznámit orgánu ochrany ve•ejného zdraví,
rozhodl o povolení žádosti o neuvedení ingredience,

1 je
který

a) zm•ny v údajích obsažených v žádosti podle odstavce 1,
b) zm•nu názvu finálního kosmetického prost•edku s obsahem
ingredience, pro jejíž zna•ení bylo povoleno utajení, a to
nejpozd•ji 15 dn• p•ed uvedením výrobku s novým názvem na
trh.
(5) Orgán ochrany ve•ejného zdraví je oprávn•n, po
posouzení zm•n podle odstavce 4, jestliže to vyžaduje
ochrana ve•ejného zdraví nebo tak rozhodne p•íslušný orgán
Evropských spole•enství, výrobci nebo dovozci uvedenému v
odstavci 1 povolení podle odstavce 1 odejmout.
§ 28a
(1)
Ministerstvo
zdravotnictví
informuje
o
svých
rozhodnutích
podle
§
28,
kterými
povolilo
neuvedení
ingredience ve složení finálního kosmetického prost•edku
nebo prodloužilo platnost takových rozhodnutí, ostatní
•lenské
státy
Evropské
unie
a
Komisi
Evropských
spole•enství. V informaci uvede obchodní firmu žadatele a
jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání,

jde-li o fyzickou osobu oprávn•nou k podnikání, název
kosmetických prost•edk•, obsahujících p•ísadu, pro niž bylo
neuvedení ingredience ve zna•ení povoleno, a registra•ní
•íslo podle § 28 odst. 2. Na žádost Komise Evropských
spole•enství
nebo
•lenského
státu
Evropské
unie
jim
Ministerstvo zdravotnictví zašle kopii spisového materiálu
obsahujícího žádost o utajení a vydaná rozhodnutí.
(2) Ministerstvo zdravotnictví informuje dále ostatní
•lenské státy Evropské unie a Komisi Evropských spole•enství
o svých rozhodnutích, kterými zamítlo žádost podle § 28
odst. 1 nebo od•alo povolení podle § 28 odst. 5.
(3) Ministerstvo zdravotnictví je povinno zajistit, aby
údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 nebyly nep•ípustným
zp•sobem
zve•ejn•ny.
Orgány
ochrany
ve•ejného
zdraví
uznávají
rozhodnutí
o
povolení
neuvedení
ingrediencí
kosmetických prost•edk• nebo o prodloužení doby utajení
ingrediencí p•ijatá p•íslušným orgánem jiného •lenského
státu Evropské unie.
§ 29
nadpis vypušt•n
(1) Výrobce kosmetického prost•edku je povinen ur•it
výrobní metodu vyhovující správné výrobní praxi, která
zajistí výrobu bezpe•ných 26a) finálních kosmetických
prost•edk•, stanovit fyzickou osobu odpov•dnou za jejich
výrobu a p•i zna•ení finálního kosmetického prost•edku
dodržovat názvosloví ingrediencí upravené provád•cím právním
p•edpisem. Fyzická osoba odpov•dná za výrobu kosmetických
prost•edk• musí mít ukon•ené st•ední nebo úplné st•ední
vzd•lání v oboru chemie nebo p•íbuzném oboru nebo ukon•ené
vysokoškolské vzd•lání v oblasti léka•ství, farmacie nebo
chemie nebo v p•íbuzných oborech. Fyzickou osobu s touto
odbornou zp•sobilostí musí stanovit i dovozce, který hodlá
uvést na trh dovezený finální kosmetický prost•edek.
(2) Výrobce nebo dovozce je povinen p•ed uvedením
finálního kosmetického prost•edku na trh zajistit hodnocení
jeho bezpe•nosti pro zdraví fyzických osob. K tomuto ú•elu
musí
vzít
v
úvahu
všeobecný
toxikologický
profil
ingrediencí, jejich chemickou strukturu a hladinu expozice
fyzických osob; zejména musí zohlednit specifické expozi•ní
charakteristiky míst, na které bude finální kosmetický
prost•edek aplikován, a specifické expozi•ní charakteristiky
populace fyzických osob, pro které je finální kosmetický
prost•edek ur•en. Dále musí provést specifické zhodnocení
bezpe•nosti finálních kosmetických prost•edk• ur•ených pro

d•ti ve v•ku do 3 let a finálních kosmetických prost•edk•
ur•ených výhradn• pro vn•jší intimní hygienu. Hodnocení musí
být provedeno podle zásad správné laboratorní praxe pro
zkoušení
chemických
látek
30).
Hodnocením
finálního
kosmetického prost•edku m•že výrobce nebo dovozce pov••it
pouze fyzickou osobu, která má ukon•ené vysokoškolské
vzd•lání v oblasti léka•ství, farmacie nebo chemie nebo v
p•íbuzných oborech a zam••ení na toxikologii; to neplatí,
je-li výrobce nebo dovozce sám fyzickou osobou s touto
kvalifikací.
(3)
P•i
uznávání
odborné
kvalifikace
nebo
jiné
zp•sobilosti, kterou státní p•íslušníci •eské republiky nebo
•lenských
stát•
Evropské
unie
nebo
jejich
rodinní
p•íslušníci získali v jiném •lenském stát• Evropské unie, se
postupuje podle zvláštního právního p•edpisu 30a).
(4) Je-li stejný kosmetický prost•edek vyráb•n na více
místech v rámci území Evropských spole•enství, m•že výrobce
zvolit jediné místo výroby, kde budou údaje o hodnocení
bezpe•nosti finálního kosmetického prost•edku v rozsahu
upraveném provád•cím právním p•edpisem 29c) uchovávány.
Výrobce je povinen ozna•it takto zvolené místo, bude-li o to
pro kontrolní ú•ely p•íslušným orgánem ochrany ve•ejného
zdraví požádán. Údaje musí být snadno dostupné, a je-li
zvoleným místem území •eské republiky, musí být uvedeny v
•eském jazyce. P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví však
m•že na žádost výrobce povolit, aby dokumentace byla
dostupná v jiném, tomuto orgánu srozumitelném jazyce. Na
postup
orgánu
ochrany
ve•ejného
zdraví
podle
tohoto
ustanovení se nevztahuje správní •ád.
(5) Výrobce nebo dovozce m•že využít možnosti uvést na
obalu finálního kosmetického prost•edku nebo v jakémkoli
dokumentu, poznámce, na etiket•, kroužku nebo límcové
etiket•, které finální kosmetický prost•edek doprovázejí,
skute•nost, že nebyly provád•ny pokusy na zví•atech 29f)
pouze tehdy, pokud výrobce ani jeho dodavatelé neprovád•li
ani nezadali žádné pokusy na zví•atech 29f) u prototypu
kosmetického prost•edku, finálního kosmetického prost•edku
nebo jeho ingrediencí, ani nepoužili ingredience, které byly
pro ú•ely vývoje nových kosmetických prost•edk• zkoušeny na
zví•atech t•etími osobami 29e).
(6) Výrobce, dovozce ani distributor nesmí p•i zna•ení
finálních kosmetických prost•edk•, jejich propagaci nebo
nabízení k prodeji použít texty, názvy, obchodní zna•ky,
vyobrazení nebo symboly, které by p•isuzovaly finálním
kosmetickým prost•edk•m vlastnosti, které nemají.

DÍL 6
Ochrana p•ed hlukem, vibracemi a neionizujícím zá•ením
Hluk a vibrace
§ 30
(1) Osoba, která používá, pop•ípad• provozuje stroje a
za•ízení,
které
jsou
zdrojem
hluku
nebo
vibrací,
provozovatel letišt•, 31) vlastník, pop•ípad• správce
pozemní komunikace, 32) vlastník dráhy 32a) a provozovatel
dalších objekt•, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen
"zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými,
organiza•ními a dalšími opat•eními v rozsahu stanoveném
tímto zákonem a provád•cím právním p•edpisem zajistit, aby
hluk nep•ekra•oval hygienické limity upravené provád•cím
právním p•edpisem pro chrán•ný venkovní prostor, chrán•né
vnit•ní prostory staveb a chrán•né venkovní prostory staveb
a aby bylo zabrán•no nadlimitnímu p•enosu vibrací na fyzické
osoby.
(2) Hlukem se rozumí zvuk, který m•že být škodlivý pro
zdraví a jehož hygienický limit stanoví provád•cí právní
p•edpis. Vibracemi se rozumí vibrace p•enášené pevnými
t•lesy na lidské t•lo, které mohou být škodlivé pro zdraví a
jejichž hygienický limit stanoví provád•cí právní p•edpis.
(3) Chrán•ným venkovním prostorem se rozumí nezastav•né
pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, lé•ení a
výuce, s výjimkou lesních a zem•d•lských pozemk• 32b) a
venkovních pracoviš•. Chrán•ným venkovním prostorem staveb
se rozumí prostor do 2 m okolo bytových dom•, rodinných
dom•, staveb pro školní a p•edškolní výchovu a pro zdravotní
a sociální ú•ely, jakož i funk•n• obdobných staveb.
Chrán•ným vnit•ním prostorem staveb se rozumí obytné a
pobytové místnosti, 15) s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Rekreace pro ú•ely podle v•ty první zahrnuje i užívání
pozemku na základ• vlastnického, nájemního nebo podnájemního
práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného
domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
§ 31
(1) Pokud p•i používání, pop•ípad• provozu zdroje hluku
nebo vibrací, s výjimkou letiš•, nelze z vážných d•vod•
hygienické limity dodržet, m•že osoba zdroj hluku nebo
vibrací provozovat jen na základ• povolení vydaného na návrh

této osoby p•íslušným orgánem ochrany ve•ejného zdraví.
Orgán ochrany ve•ejného zdraví •asov• omezené povolení vydá,
jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny
na rozumn• dosažitelnou míru. Rozumn• dosažitelnou mírou se
rozumí pom•r mezi náklady na protihluková nebo antivibra•ní
opat•ení a jejich p•ínosem ke snížení hlukové nebo vibra•ní
zát•že fyzických osob stanovený i s ohledem na po•et
fyzických
osob
exponovaných
nadlimitnímu
hluku
nebo
vibracím. Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání
nahrazeno postupem v •ízení o vydání integrovaného povolení
podle zákona o integrované prevenci a omezování zne•išt•ní,
o integrovaném registru zne•iš•ování a o zm•n• n•kterých
zákon• (zákon o integrované prevenci).
(2) P•i p•ekro•ení hygienických limit• hluku z provozu
na ve•ejných mezinárodních letištích zajiš•ujících ro•n•
více než 50 000 start• nebo p•istání a vojenských letištích
je provozovatel letišt• povinen navrhnout ochranné hlukové
pásmo. Ochranné hlukové pásmo z•ídí rozhodnutím správní ú•ad
p•íslušný podle zvláštního právního p•edpisu. 33)
(3) U bytových dom•, rodinných dom•, staveb pro školní
a p•edškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální ú•ely
a funk•n• obdobných staveb umíst•ných v ochranném hlukovém
pásmu je provozovatel letišt• na základ• odborného posudku
vypracovaného na jeho náklad povinen postupn• provést nebo
zajistit
provedení
protihlukových
opat•ení
v
takovém
rozsahu, aby byly alespo• uvnit• staveb hygienické limity
hluku dodrženy. U staveb uvedených ve v•t• první, ve kterých
by podle odborného posudku protihluková opat•ení nezajistila
dodržování hygienických limit•, m•že p•íslušný správní ú•ad
zahájit •ízení o zm•n• v užívání stavby nebo o jejím
odstran•ní.
§ 32
Hluk z provozoven služeb a hluk z ve•ejné produkce
hudby
(nap•íklad
koncert,
tane•ní
zábava,
artistická
produkce s hudbou) nesmí p•ekro•it hygienické limity
upravené provád•cím právním p•edpisem pro chrán•né prostory
uvedené v § 30 33c). Spln•ní této povinnosti zajistí osoba
provozující službu a, jde-li o ve•ejnou produkci hudby,
po•adatel, a nelze-li po•adatele zjistit, pak osoba, která k
tomuto ú•elu stavbu, jiné za•ízení nebo pozemek poskytla.
§ 32a
M••ení hluku v životním prost•edí •lov•ka podle tohoto
zákona m•že provád•t pouze držitel osv•d•ení o akreditaci
4a) nebo držitel autorizace podle § 83c.

§ 33
V
chrán•ných
vnit•ních
prostorech
nesm•jí
být
instalovány stroje a za•ízení o základním kmito•tu od 4 do 8
Hz. Osoba m•že instalovat takový stroj nebo za•ízení v okolí
bytových dom•, rodinných dom•, staveb pro školní a
p•edškolní výchovu a pro zdravotní a sociální ú•ely, jakož i
funk•n• obdobných staveb, jen pokud na základ• studie o
p•enosu vibrací p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví
prokáže, že nedojde k nadlimitnímu p•enosu vibrací na
fyzické osoby v t•chto stavbách.
§ 34
(1) Provád•cí právní p•edpis upraví hygienické limity
hluku a vibrací pro denní a no•ní dobu, zp•sob jejich m••ení
a hodnocení.
(2) No•ní dobou se pro ú•ely kontroly dodržení
povinností v ochran• p•ed hlukem a vibracemi rozumí doba
mezi 22.00 a 6.00 hodinou.
Neionizující zá•ení
§ 35
(1) Neionizujícím zá•ením se pro ú•ely tohoto zákona
rozumí elektrická a magnetická pole a elektromagnetické
zá•ení o frekvenci do 1,7.10E15 Hz.
(2) Osoba, která používá, pop•ípad• provozuje stroj
nebo za•ízení, které je zdrojem neionizujícího zá•ení v•etn•
laser• (dále jen "zdroj neionizujícího zá•ení"), je povinna
a) •init taková technická a organiza•ní opat•ení, aby
expozice fyzických osob v rozsahu upraveném provád•cím
právním p•edpisem nep•ekra•ovaly nejvyšší p•ípustné hodnoty
neionizujícího zá•ení,
b) p•i zjiš•ování a hodnocení expozice fyzických osob a
úrovn• neionizujícího zá•ení postupovat zp•sobem stanoveným
provád•cím právním p•edpisem,
c)
p•ed
zahájením
používání
nebo
provozu
zdroje
neionizujícího zá•ení ve•ejné telekomunika•ní sít• v obytné
zástavb• vypracovat dokumentaci, ve které bude doloženo
výpo•tem nebo m••ením dodržení nejvyšších p•ípustných hodnot
neionizujícího zá•ení z hlediska možné expozice fyzických
osob, a p•edložit tuto dokumentaci p•íslušnému orgánu
ochrany ve•ejného zdraví,

d) v p•ípadech stanovených provád•cím právním p•edpisem
ozna•it výstrahou místa (oblasti, pásma), ve kterých
expozice osob neionizujícímu zá•ení m•že p•ekro•it nejvyšší
p•ípustné hodnoty.
(3) Pokud dojde k závad• zdroje neionizujícího zá•ení,
která by mohla vést k expozici fyzických osob p•ekra•ující
nejvyšší
p•ípustné
hodnoty,
osoba,
která
zdroj
neionizujícího zá•ení používá, pop•ípad• provozuje, jeho
provoz
neprodlen•
zastaví.
Tím
nejsou
dot•eny
její
povinnosti podle zvláštních právních p•edpis•.
§ 36
Výrobce a dovozce laseru je povinen zajistit
a) za•azení laseru do t•ídy zp•sobem stanoveným provád•cím
právním p•edpisem a ozna•ení laseru štítkem s uvedením
tohoto za•azení,
b) opat•ení laser• za•azených do t•ídy II. a vyšší
výstražným textem a laser• t•ídy III. a IV. signalizací, a
to zp•sobem stanoveným provád•cím právním p•edpisem,
c) uvedení údaj• nezbytných pro ochranu zdraví stanovených
provád•cím
právním
p•edpisem
v
technické
dokumentaci
p•ipojené ke každému laseru.

DÍL 7
Ochrana zdraví p•i práci
§ 37
Kategorizace prací
(1) Podle míry výskytu faktor•, které mohou ovlivnit
zdraví zam•stnanc•, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce
za•azují do •ty• kategorií. Kritéria, faktory a limity pro
za•azení prací do kategorií stanoví provád•cí právní
p•edpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opat•ení
stanoví zvláštní právní p•edpis. 33b) Do kategorie se
neza•azují práce provád•né na pracovištích staveb prozatímn•
užívaných ke zkušebnímu provozu, který nep•ekro•í jeden rok.
(2) O za•azení prací do t•etí nebo •tvrté kategorie
rozhoduje p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví, pokud
zvláštní
právní
p•edpis
33a)
nestanoví
jinak.
Návrh
p•edkládá
osoba,
která
zam•stnává
fyzické
osoby
v

pracovn•právních nebo obdobných pracovních vztazích (dále
jen "zam•stnavatel"), a to do 30 kalendá•ních dn• ode dne
zahájení výkonu prací. Práce do druhé kategorie za•azuje
zam•stnavatel, pokud zvláštní právní p•edpis nestanoví
jinak, 33a) a to do 30 kalendá•ních dn• ode dne zahájení
jejich výkonu, zm•ny podmínek od•vod•ující za•azení práce do
druhé kategorie, nebo do 10 dn• ode dne vykonatelnosti
rozhodnutí orgánu ochrany ve•ejného zdraví vydaného podle
odstavce 6 písm. c). Ostatní práce na pracovištích
zam•stnavatele, které nebyly takto za•azeny, se považují za
práce kategorie první.
(3) Zam•stnavatel
kategorie uvede

v

návrhu

na

za•azení

práce

do

a) ozna•ení práce,
b) název a
vykonávána,

umíst•ní

pracovišt•,

kde

je

daná

práce

c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících
danou práci jednotlivým rozhodujícím faktor•m pracovních
podmínek v charakteristické sm•n•,
d) délku sm•ny; u vícesm•nného provozu režim st•ídání sm•n,
e) návrh kategorie, do které má být práce za•azena,
f) po•et zam•stnanc•
po•et žen,

vykonávajících

g)
opat•ení
p•ijatá
k
vykonávajících danou práci.

ochran•

danou

práci,

zdraví

z

toho

zam•stnanc•

(4)
Zam•stnavatel
je
povinen
neprodlen•
oznámit
p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví práce, které
za•adil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto
za•azení.
(5) V p•ípad• zm•ny podmínek výkonu práce, která má
vliv na její za•azení do kategorie t•etí nebo •tvrté, je
zam•stnavatel povinen bezodkladn• p•edložit p•íslušnému
orgánu ochrany ve•ejného zdraví návrh, který má náležitosti
uvedené v odstavci 3.
(6) Na návrh zam•stnavatele nebo z vlastního podn•tu je
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví oprávn•n rozhodnout
o
a) za•azení práce, o níž má zam•stnavatel za to, že je prací

první nebo druhé kategorie, do vyšší kategorie,
b) tom, že práce druhé kategorie je prací rizikovou,
c) tom, že práce dosud za•azené do t•etí
kategorie již nejsou pracemi této kategorie,

nebo

•tvrté

d) tom, že práce druhé kategorie již není ve smyslu § 39
odst. 1 prací rizikovou.
§ 38
nadpis vypušt•n
M••ení a vyšet•ení pro ú•ely za•azení prací do druhé,
t•etí nebo •tvrté kategorie nebo zm•n za•azení prací do
t•chto kategorií, která jsou pot•ebná k hodnocení rizik,
m•že zam•stnavatel provést jen prost•ednictvím držitele
osv•d•ení o akreditaci 4a) nebo držitele autorizace (§ 83c)
k p•íslušným m••ením nebo vyšet•ením, je-li pro obor m••ení
nebo
vyšet•ování
autorizace
nebo
akreditace
právními
p•edpisy upravena, pokud není sám takto kvalifikovaný.
§ 39
Rizikové práce
(1) Rizikovou prací, kterou se pro ú•ely tohoto zákona
rozumí práce, p•i níž je nebezpe•í vzniku nemoci z povolání
nebo jiné nemoci související s prací, je práce za•azená do
kategorie t•etí a •tvrté a dále práce za•azená do kategorie
druhé, o níž takto rozhodne p•íslušný orgán ochrany
ve•ejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní p•edpis
33a).
(2)
Zam•stnavatel,
na
jehož
pracovištích
jsou
vykonávány rizikové práce, je povinen
a) zabezpe•it neprodlen• mimo•ádná m••ení faktor• pracovních
podmínek, pokud o n• požádá za•ízení vykonávající závodní
preventivní
pé•i
nebo
pokud
tak
stanoví
rozhodnutím
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví,
b) zjistit p•í•inu p•ekro•ení limitních hodnot ukazatel•
biologických expozi•ních test• a zabezpe•it její odstran•ní;
neprodlen• informovat o t•chto skute•nostech zam•stnance.
(3) P•ekro•ení limitních hodnot ukazatel• biologických
expozi•ních test• sd•lí zam•stnavateli za•ízení vykonávající
závodní
preventivní
pé•i.
P•itom
je
povinno
dodržet
ml•enlivost o výsledcích test• jednotlivých zam•stnanc•. P•i

hodnocení míry expozice zam•stnanc• faktory pracovních
podmínek pomocí biologických expozi•ních test• provede
zdravotnické za•ízení odb•r biologického materiálu za
podmínek upravených provád•cím právním p•edpisem.
(4) Limitní hodnoty ukazatel• biologických expozi•ních
test• a podmínky jejich provedení upraví provád•cí právní
p•edpis.
§ 40
Evidence rizikových prací
Zam•stnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány
rizikové práce, je dále povinen
a) u každého zam•stnance ode dne p•id•lení rizikové práce
vést evidenci
1. o jménu, p•íjmení a rodném •ísle,
2. o po•tu sm•n odpracovaných p•i rizikové práci, s výjimkou
rizika infek•ního onemocn•ní,
3. o datech a druzích provedených léka•ských preventivních
prohlídek a jejich záv•rech, o zvláštních o•kováních
souvisejících s •inností na pracovišti zam•stnavatele nebo o
imunit• (odolnosti) k nákaze,
4. údaj• o výsledcích sledování zát•že organismu zam•stnanc•
faktory pracovních podmínek a nam••ených hodnotách intenzit
a koncentrací faktor• pracovních podmínek a druhu a typu
biologického •initele, s výjimkou údaj• o zdravotním stavu
zam•stnanc•,
b) ukládat evidenci podle písmene a) po dobu 10 let od
ukon•ení expozice, a jde-li o práce
1. s chemickými karcinogeny stanovenými zvláštním právním
p•edpisem,
2. s azbestem,
3. v riziku fibrogenního prachu, a
4. s biologickými •initeli, které mohou vyvolat latentní
onemocn•ní, onemocn•ní, která mají velmi dlouhou inkuba•ní
dobu nebo zp•sobují onemocn•ní, která se opakovan• projevují
remisemi •i mohou mít závažné následky,
po dobu 40 let od ukon•ení expozice,
c) evidenci o pracích podle písmene b) bod• 1 až 4 p•edat
p•i svém zániku bez právního nástupce, neuplynula-li dosud
lh•ta podle písmene b), p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví,
d) oznámit p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví
všechny skute•nosti, které by mohly mít vliv na zvýšení
expozice zam•stnance faktor•m pracovních podmínek.

§ 41
Používání biologických •initel• a azbestu
(1) Zam•stnavatel je povinen ohlásit p•íslušnému orgánu
ochrany
ve•ejného
zdraví,
že
budou
poprvé
používány
biologické •initele skupin 2 až 4, upravené zvláštním
právním p•edpisem, a zm•ny ve výkonu takové práce a dále
takové práce, p•i nichž jsou nebo mohou být zam•stnanci
exponováni azbestu. Hlášení je zam•stnavatel povinen u•init
nejmén• 30 dn• p•ed zahájením práce a dále vždy, když dojde
ke zm•n• pracovních podmínek, které pravd•podobn• budou mít
za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu
z materiál•, které azbest obsahují; náležitosti hlášení
stanoví provád•cí právní p•edpis. Povinnost ohlásit práce s
expozicí azbestu podle v•t první a druhé zam•stnavatel nemá,
jde-li o práci s ojedin•lou a krátkodobou expozicí azbestu
33d). Práce s ojedin•lou a krátkodobou expozicí azbestu a
postup p•i ur•ení ojedin•lé a krátkodobé expozice azbestu
upraví provád•cí právní p•edpis.
(2) Zam•stnavatel nebo osoba jím ur•ená musí p•i
stanovení rizika biologického •initele a azbestu postupovat
zp•sobem stanoveným zvláštním právním p•edpisem.
(3) Zam•stnavatel je povinen opat•ení k p•edcházení a
omezení rizik souvisejících s používáním biologických
•initel• skupin 2 až 4, jakož i opat•ení k p•edcházení a
omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu p•edem
projednat s p•íslušným orgánem ochrany ve•ejného zdraví.
§ 41a
Teplá voda pro osobní hygienu zam•stnanc•
(1) Zam•stnavatel, který z individuálního zdroje vyrábí
teplou vodu pro ú•ely osobní hygieny zam•stnanc•, je povinen
zajistit, aby v této vod• nebyly p•ekro•eny hygienické
limity
mikrobiologických,
fyzikálních,
chemických
a
organoleptických
ukazatel•
upravené
provád•cím
právním
p•edpisem.
(2) Nelze-li z individuálního zdroje vyrobit teplou
vodu
jakosti
uvedené
v
odstavci
1,
m•že
na
návrh
zam•stnavatele p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví
povolit
výjimku.
V
návrhu
zam•stnavatel
uvede
mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a
chemické ukazatele vody, jejich hodnoty, pr•kaz, že nedojde
k poškození zdraví zam•stnanc• v d•sledku použití této vody,

a zp•sob zabezpe•ení dodržování hodnot navržených ukazatel•.
Rozhodnutí m•že orgán ochrany ve•ejného zdraví vázat na
podmínky.
(3) Dodržení hygienických limit• ukazatel• uvedených v
odstavcích 1 a 2 je zam•stnavatel povinen kontrolovat v
•etnosti a rozsahu stanoveném pro krácený rozbor v
závislosti na po•tu zásobovaných fyzických osob, upravený
provád•cím právním p•edpisem pro pitnou vodu. V p•ípad•
havárie nebo jiné mimo•ádné události m•že p•íslušný orgán
ochrany ve•ejného zdraví z vlastního podn•tu •etnost a
rozsah kontroly rozhodnutím rozší•it. V p•ípad• prokazateln•
stálých a vyhovujících ukazatel• jakosti vyráb•né vody m•že
p•íslušný
orgán
ochrany
ve•ejného
zdraví
na
návrh
zam•stnavatele •etnost a rozsah kontroly snížit.
§ 42
Náklady spojené se zajiš•ováním ochrany zdraví p•i
práci podle tohoto zákona hradí zam•stnavatel, pokud
zvláštní právní p•edpis nestanoví jinak.
§ 43
Povinnosti stanovené v § 37, 38, § 39 odst. 2 písm. b)
•ásti textu p•ed st•edníkem a v § 40 až 42 platí i pro
osobu, která podniká podle zvláštního právního p•edpisu a
není zam•stnavatelem ve smyslu zvláštního právního p•edpisu.
§ 44
Ustanoveními tohoto zákona nejsou dot•eny povinnosti
zam•stnavatel• a osob uvedených v § 43 stanovené zvláštními
právními p•edpisy.

DÍL 8
Nakládání s nebezpe•nými chemickými látkami a
chemickými p•ípravky
§ 44a
(1) Nakládáním s nebezpe•nými chemickými látkami a
chemickými p•ípravky 35a) je jejich výroba, dovoz, vývoz,
prodej,
používání,
skladování,
balení,
ozna•ování
a
vnitropodniková doprava.
(2) P•i nakládání s nebezpe•nými chemickými látkami a
chemickými p•ípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a

životní
prost•edí
a
•ídit
se
výstražnými
symboly
nebezpe•nosti, standardními v•tami ozna•ujícími specifickou
rizikovost a standardními pokyny pro bezpe•né zacházení
podle zvláštních právních p•edpis•. 35a)
(3) Právnické a fyzické osoby nesm•jí prodávat, darovat
ani jiným zp•sobem poskytovat nebezpe•né chemické látky a
chemické p•ípravky klasifikované jako vysoce toxické 35b)
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby
oprávn•ny k nakládání s t•mito chemickými látkami a
chemickými p•ípravky podle odstavce 8.
(4) Právnické a fyzické osoby nesm•jí prodávat ani
darovat nebezpe•né chemické látky a chemické p•ípravky
klasifikované jako toxické nebo žíravé 35c)
a) osobám mladším 18 let,
b) osobám zcela nebo z•ásti zbaveným zp•sobilosti k právním
úkon•m.
(5) Právnické osoby a fyzické
podnikání
podle
zvláštních
právních
prodávat nebezpe•né chemické látky a
klasifikované jako vysoce toxické, 35b)
v prodejních automatech a do p•inesených

osoby oprávn•né k
p•edpis•
nesm•jí
chemické p•ípravky
toxické nebo žíravé
nádob.

(6) Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let sm•jí
nakládat s nebezpe•nými chemickými látkami nebo chemickými
p•ípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé jen v
rámci p•ípravy na povolání a pod p•ímým dozorem odpov•dné
osoby. S chemickými látkami nebo chemickými p•ípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické mohou nakládat jen v
rámci p•ípravy na povolání a pod p•ímým dohledem osoby s
odbornou zp•sobilostí podle § 44b odst. 1.
(7) Fyzické osoby starší 10 let a mladší 18 let sm•jí
nakládat s nebezpe•nými chemickými látkami a chemickými
p•ípravky
klasifikovanými
jako
žíravé,
jestliže
tyto
chemické látky a p•ípravky jsou sou•ástí výrobk•, které
spl•ují požadavky stanovené zvláštními právními p•edpisy na
hra•ky. 35d)
(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávn•né k
podnikání podle zvláštních právních p•edpis• sm•jí nakládat
s nebezpe•nými chemickými látkami nebo chemickými p•ípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže
nakládání s t•mito chemickými látkami a chemickými p•ípravky
mají zabezpe•eno fyzickou osobou odborn• zp•sobilou podle §
44b odst. 1, 2 nebo 7. Jednotlivé •innosti v rámci nakládání
s t•mito chemickými látkami a chemickými p•ípravky m•že

vykonávat i zam•stnanec, kterého fyzická osoba odborn•
zp•sobilá prokazateln• zaškolila. Opakované proškolení se
provádí nejmén• jedenkrát za rok. O školení a proškolení
musí být po•ízen písemný záznam, který je právnická osoba
nebo fyzická osoba oprávn•ná k podnikání povinna uchovávat
po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na
provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a
deratizace (§ 58).
(9) Fyzické osoby, které v rámci svého zam•stnání nebo
p•ípravy na povolání nakládají s nebezpe•nými chemickými
látkami nebo p•ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické,
toxické, žíravé nebo karcinogenní ozna•ené R-v•tou 45 nebo
49, mutagenní ozna•ené R-v•tou 46 a toxické pro reprodukci
ozna•ené R-v•tou 60 nebo 61, musí být prokazateln• seznámeny
s nebezpe•nými vlastnostmi chemických látek a chemických
p•ípravk•, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a
životního prost•edí p•ed jejich škodlivými ú•inky a zásadami
první p•edléka•ské pomoci.
(10) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn•ná k
podnikání je povinna vydat pro pracovišt•, na n•mž se
nakládá s nebezpe•nými chemickými látkami nebo chemickými
p•ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické,
žíravé nebo karcinogenní ozna•ené R-v•tou 45 nebo 49,
mutagenní ozna•ené R-v•tou 46 a toxické pro reprodukci
ozna•ené R-v•tou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpe•nosti,
ochran• zdraví a ochran• životního prost•edí p•i práci s
t•mito chemickými látkami a chemickými p•ípravky. Pravidla
musí být voln• dostupná zam•stnanc•m na pracovišti a musí
obsahovat zejména informace o nebezpe•ných vlastnostech
chemických
látek
a
chemických
p•ípravk•,
se
kterými
zam•stnanci nakládají, pokyny pro bezpe•nost, ochranu zdraví
a
ochranu
životního
prost•edí,
pokyny
pro
první
p•edléka•skou pomoc a postup p•i nehod•. Text pravidel je
právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn•ná k podnikání
povinna projednat s orgánem ochrany ve•ejného zdraví
p•íslušným podle místa •innosti.
(11) Právnické osoby a fyzické osoby oprávn•né k
podnikání podle zvláštních právních p•edpis• jsou povinny
skladovat nebezpe•né chemické látky a chemické p•ípravky
klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou
uzamykatelné,
zabezpe•ené
proti
vloupání
a
vstupu
nepovolaných osob. P•i skladování musí být vylou•ena zám•na
a vzájemné škodlivé p•sobení uskladn•ných chemických látek a
chemických p•ípravk• a zabrán•no jejich pronikání do
životního prost•edí a ohrožení zdraví lidu.
(12)

Právnické

osoby

a

fyzické

osoby

oprávn•né

k

podnikání, které nakládají s nebezpe•nými chemickými látkami
nebo chemickými p•ípravky klasifikovanými jako vysoce
toxické, jsou povinny vést evidenci t•chto chemických látek
a chemických p•ípravk•. Evidence se vede pro každou
nebezpe•nou chemickou látku a chemický p•ípravek odd•len• a
eviden•ní záznamy musí obsahovat údaje o p•ijatém a vydaném
množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu),
které byly chemická látka nebo chemický p•ípravek vydány.
Eviden•ní záznamy se uchovávají nejmén• po dobu 5 let po
dosažení nulového stavu zásob nebezpe•né chemické látky nebo
chemického
p•ípravku.
Ustanovení
tohoto
odstavce
se
nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace.
§ 44b
Odborná zp•sobilost
(1) Za fyzické osoby odborn• zp•sobilé pro nakládání s
nebezpe•nými chemickými látkami a chemickými p•ípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické, nejde-li o výrobu,
dovoz nebo prodej nebezpe•ných chemických látek a chemických
p•ípravk• klasifikovaných jako vysoce toxické a o výkon
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se
považují
a) absolventi vysokých škol, kte•í
1.
získali
vysokoškolské
vzd•lání
v
akreditovaném
magisterském studijním programu všeobecné léka•ství nebo
farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních
programech v oblasti veterinárního léka•ství a hygieny,
2. získali vysokoškolské vzd•lání v oblasti obor• chemie,
3.
získali
vysokoškolské
vzd•lání
v
oblasti
skupiny
u•itelských obor• se zam••ením na chemii, nebo
4.
získali
vysokoškolské
vzd•lání
a
mají
doklad
o
absolvování
speciální
pr•pravy
pro
výkon
práce
ve
zdravotnictví 35e) nebo doklad o absolvování celoživotního
vzd•lávání v oboru toxikologie, 35f)
5.
získali
vysokoškolské
vzd•lání
v
akreditovaném
magisterském
studijním
programu
rostlinoléka•ství
nebo
ochrana rostlin, pop•ípad• v rámci programu celoživotního
vzd•lávání v tomto oboru,35g)
b) fyzické osoby, které mají jiné vzd•lání, než je uvedeno v
písmenu a), a které se podrobily úsp•šné zkoušce odborné
zp•sobilosti a mají osv•d•ení podle odstavce 5 o odborné
zp•sobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými
p•ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.
(2)

Za

fyzické

osoby

odborn•

zp•sobilé

pro

výrobu,

dovoz nebo prodej nebezpe•ných chemických látek a chemických
p•ípravk• klasifikovaných jako vysoce toxické se považují
fyzické osoby odborn• zp•sobilé podle zvláštního právního
p•edpisu. 20)
(3) Komisi pro p•ezkoušení odborné zp•sobilosti pro
nakládání s nebezpe•nými chemickými látkami a chemickými
p•ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen
"zkušební místo") z•izuje p•íslušný orgán ochrany ve•ejného
zdraví.
Ministerstvo
zdravotnictví
stanoví
provád•cím
právním p•edpisem zp•sob z•ízení komise a její složení,
obsah a formu p•ihlášky ke zkoušce, základní obsah a
podmínky provedení zkoušky.
(4) Ke zkoušce se m•že p•ihlásit u kteréhokoliv
zkušebního místa fyzická osoba starší 18 let, která má
trvalý pobyt na území •eské republiky, pop•ípad• bydlišt•,
jde-li o fyzickou osobu, která trvalý pobyt na území •eské
republiky nemá (dále jen "uchaze•"). Pozvánku ke zkoušce
doru•í zkušební místo uchaze•i nejpozd•ji 30 dní p•ed
termínem konání zkoušky.
(5)
P•i
uznávání
odborné
kvalifikace
nebo
jiné
zp•sobilosti, kterou státní p•íslušníci •eské republiky nebo
•lenských
stát•
Evropské
unie
nebo
jejich
rodinní
p•íslušníci získali v jiném •lenském stát• Evropské unie, se
postupuje podle zvláštního právního p•edpisu 30a). Pokud
komise pro p•ezkoušení odborné zp•sobilosti uzná odbornou
kvalifikaci podle odstavce 4 pouze •áste•n•, je uchaze•
oprávn•n skládat rozdílovou zkoušku. U rozdílové zkoušky
není uchaze• zkoušen z t•ch oblastí, uvedených v provád•cím
právním p•edpisu 35j), ve kterých mu byla uznána získaná
odborná kvalifikace postupem podle v•ty první.
(6) Orgán ochrany ve•ejného zdraví vydá uchaze•i, který
úsp•šn• vykonal zkoušku, nejpozd•ji do 30 dn• ode dne
vykonání zkoušky osv•d•ení o odborné zp•sobilosti pro
nakládání s nebezpe•nými chemickými látkami a chemickými
p•ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Za vydání
osv•d•ení se platí správní poplatek. 35h) Osv•d•ení je
platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.
(7) Fyzické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o
autorizaci 35i) pro chemické látky a chemické p•ípravky
vysoce toxické, se považují za odborn• zp•sobilé podle
odstavce 1 do doby skon•ení platnosti rozhodnutí o
autorizaci.

HLAVA III

P•EDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍ•ENÍ INFEK•NÍCH ONEMOCN•NÍ
DÍL 1
O•kování a spolupráce orgán• ochrany ve•ejného zdraví
se zdravotnickými za•ízeními
§ 45
(1) K ochran• p•ed vznikem, ší•ením a k omezení výskytu
infek•ních onemocn•ní spolupracují zdravotnická za•ízení
státu a osoby provozující nestátní zdravotnické za•ízení
(dále
jen
"zdravotnické
za•ízení")
s
orgány
ochrany
ve•ejného zdraví a provád•jí opat•ení stanovená tímto
zákonem nebo na základ• zákona p•íslušným orgánem ochrany
ve•ejného zdraví. Náklady spojené s takovou •inností, které
nejsou hrazeny ze zdravotního pojišt•ní, hradí stát v
rozsahu stanoveném provád•cím právním p•edpisem.
(2) Zdravotnická za•ízení jsou povinna zajistit a
provést pravidelná, zvláštní a mimo•ádná o•kování, o•kování
p•i úrazech, poran•ních, nehojících se ranách a p•ed
n•kterými lé•ebnými výkony, pop•ípad• pasivní imunizaci
fyzických osob, které mají v pé•i, [nap•íklad podáním
dalších imunobiologických p•ípravk• 36)] v rozsahu upraveném
provád•cím právním p•edpisem nebo mezinárodní smlouvou,
kterou je •eská republika vázána.
(3) P•i výskytu infek•ního onemocn•ní stanoveného
provád•cím právním p•edpisem nebo p•i podez•ení na výskyt
takového infek•ního onemocn•ní jsou zdravotnická za•ízení
povinna na•ídit izolaci vždy na infek•ním odd•lení, p•ípadn•
odd•lení tuberkulózy nebo venerologickém odd•lení nemocnice
nebo odborného lé•ebného ústavu. Nemá-li zdravotnické
za•ízení z•ízeno takové odd•lení, je povinno zajistit
zdravotní pé•i o fyzickou osobu v jiném zdravotnickém
za•ízení
a
p•evoz
pacienta
do
tohoto
zdravotnického
za•ízení. V ostatních p•ípadech se izolace provádí podle
prozatímního
opat•ení
zdravotnického
za•ízení
nebo
rozhodnutí p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví ve
zdravotnickém za•ízení nebo v míst• pobytu fyzické osoby.
§ 46
(1) Fyzická osoba, která má na území •eské republiky
trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt,
cizinec, který je oprávn•n k trvalému pobytu na území •eské
republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen p•echodný pobyt

na území •eské republiky na dobu delší než 90 dn• nebo je
oprávn•n na území •eské republiky pobývat po dobu delší než
90 dn•, jsou povinni podrobit se, v provád•cím právním
p•edpisu upravených p•ípadech a termínech, stanovenému druhu
pravidelného
o•kování.
Provád•cím
právním
p•edpisem
stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být
za•azeny na pracovišt• s vyšším rizikem vzniku infek•ních
onemocn•ní, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu
stanovenému druhu zvláštního o•kování.
(2) P•ed provedením pravidelného a zvláštního o•kování
je fyzická osoba povinna podrobit se v p•ípadech upravených
provád•cím
právním
p•edpisem
vyšet•ení
stavu
imunity
(odolnosti). Pravidelné a zvláštní o•kování se neprovede p•i
zjišt•ní imunity v••i infekci nebo zjišt•ní zdravotního
stavu,
který
brání
podání
o•kovací
látky
(trvalá
kontraindikace).
O
t•chto
skute•nostech
zdravotnické
za•ízení vystaví fyzické osob• potvrzení a d•vod upušt•ní od
o•kování zapíše do zdravotnické dokumentace.
(3) Zjistí-li p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví,
že se nezletilá fyzická osoba nepodrobila o•kování nebo
vyšet•ení podle odstavce 2, a jde-li o nezletilou fyzickou
osobu, která nemá zvoleného praktického léka•e, stanoví jí
rozhodnutím povinnost podrobit se tomuto o•kování nebo
vyšet•ení v ur•eném zdravotnickém za•ízení.
(4) Jde-li o osobu, která nedovršila •trnáctý rok svého
v•ku, odpovídá za spln•ní povinností podle odstavc• 1 až 3
její zákonný zástupce. 12)
(5) Orgán ochrany ve•ejného zdraví, který vydal
rozhodnutí podle odstavce 3, požádá ur•ené zdravotnické
za•ízení, aby o•kování nebo vyšet•ení provedlo. Ur•ené
zdravotnické za•ízení je povinno žádosti vyhov•t.
(6) Provád•cí právní p•edpis upraví •len•ní o•kování a
podmínky provedení o•kování, zp•soby vyšet•ování imunity,
pracovišt• s vyšším rizikem vzniku infek•ního onemocn•ní a
podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se zvláštním
o•kováním fyzické osoby za•azeny na pracovišt• s vyšším
rizikem vzniku infek•ního onemocn•ní.
§ 47
(1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimo•ádnému o•kování
m•že zdravotnické za•ízení použít jen o•kovací látky, které
zajistí p•íslušné orgány ochrany ve•ejného zdraví (§ 80
odst. 8). To neplatí,

a) jde-li o o•kovací látku proti tuberkulóze a tuberkulín,
nebo
b) požádá-li fyzická osoba o provedení tohoto o•kování jinou
o•kovací látkou, než zajistily p•íslušné orgány ochrany
ve•ejného zdraví (§ 80 odst. 7). P•i každém o•kování musí
zdravotnické za•ízení dodržet návod k použití a postup
stanovený výrobcem.
(2) V p•ípad• podle odstavce 1 písm. b) zajistí
o•kovací látku na pravidelné, zvláštní nebo mimo•ádné
o•kování zdravotnické za•ízení, které o•kování provádí. Tato
o•kovací látka musí být jako lé•ivý p•ípravek registrována a
zdravotnické za•ízení ji musí použít v souladu s podmínkami
registrace.
(3)
Každé
provedené
o•kování
zapíše
zdravotnické
za•ízení v rozsahu upraveném provád•cím právním p•edpisem do
o•kovacího pr•kazu nebo zdravotního a o•kovacího pr•kazu
dít•te a mladistvého, který vydá p•i prvním o•kování, a do
zdravotnické dokumentace o•kovaného. P•i každém dalším
o•kování je o•kovaný povinen p•edložit o•kovací pr•kaz nebo
zdravotní a o•kovací pr•kaz dít•te a mladistvého k provedení
záznamu.
§ 47a
(1) Pravidelná o•kování d•tí provád•jí prakti•tí léka•i
pro d•ti a dorost, s výjimkou o•kování novorozenc• proti
tuberkulóze a o•kování novorozenc• HBsAg pozitivních matek
proti
virové
hepatitid•
B,
která
provád•jí
na
novorozeneckých odd•leních porodnic léka•i t•chto odd•lení.
O•kování proti tuberkulóze u d•tí, které nebyly o•kovány na
novorozeneckých odd•leních, a p•eo•kování proti tuberkulóze
zajiš•ují odborní léka•i pneumoftizeologové (pulmologové).
Pravidelné o•kování zletilých fyzických osob provád•jí
p•íslušní prakti•tí léka•i pro dosp•lé; tato o•kování mohou
provád•t i léka•i zdravotních ústav•. U osob umíst•ných ve
zdravotnických
za•ízeních,
ústavech
sociální
pé•e
a
obdobných za•ízeních provád•jí o•kování podle tohoto zákona
také léka•i t•chto za•ízení.
(2) Zvláštní a mimo•ádné o•kování provád•jí p•íslušní
prakti•tí léka•i, léka•i závodní preventivní pé•e nebo
léka•i zdravotních ústav•.
(3) O•kování proti tetanu p•i poran•ních a nehojících
se ranách provád•jí léka•i, kte•í ošet•ují poran•ní nebo
nehojící se ránu, pop•ípad• p•íslušní prakti•tí léka•i nebo
léka•i závodní preventivní pé•e. O•kování proti vzteklin• po

poran•ní zví•etem podez•elým z nákazy vzteklinou provád•jí
léka•i
antirabických
center
p•i
vybraných
infek•ních
odd•leních nemocnic.
§ 47b
(1) Krajské ú•ady a obecní ú•ady obcí s rozší•enou
p•sobností poskytují zdravotnickým za•ízením, oprávn•ným
provád•t pravidelná nebo zvláštní o•kování podle § 47a, na
základ• jejich žádosti z informa•ního systému evidence
obyvatel 36a) údaje o obyvatelích, kte•í jsou povinni
podrobit se o•kování (§ 46 odst. 1), a to v písemné podob•
nebo v elektronické podob• na nosi•i informací; obyvatelem
se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního p•edpisu
36b).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o
a) státních ob•anech •eské republiky 36c)
1. jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení, p•ípadn• jejich zm•na,
rodné p•íjmení,
2. rodné •íslo,
3. adresa místa trvalého pobytu,
4. po•átek trvalého pobytu, pop•ípad• datum zrušení údaje o
místu trvalého pobytu nebo datum ukon•ení trvalého pobytu na
území •eské republiky,
b) cizincích, kte•í jsou obyvateli,
1. jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení, jejich zm•na, rodné
p•íjmení,
2. rodné •íslo,
3. státní ob•anství, pop•ípad• více státních ob•anství,
4. druh a adresa místa pobytu,
5. po•átek pobytu, p•ípadn• datum ukon•ení pobytu.
(3) Z poskytovaných údaj• lze v konkrétním p•ípad•
použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke spln•ní
daného úkolu.
§ 48
Osoba, která dopravuje a skladuje o•kovací látky, je
povinna dodržet podmínky stanovené výrobcem v návodu k
jejich použití.
§ 49
O•kovací látky, zajišt•né Ministerstvem zdravotnictví
pro pravidelné, zvláštní a mimo•ádné [§ 69 odst. 1 písm. g)]
o•kování, s výjimkou t•ch, které jsou hrazeny z ve•ejného

zdravotního pojišt•ní, jsou hrazeny ze státního rozpo•tu.
Pravidelná, zvláštní a mimo•ádná o•kování jinou o•kovací
látkou, než zajistilo Ministerstvo zdravotnictví [§ 47 odst.
1 písm. b)], jakož i ostatní o•kování se provád•jí za cenu
sjednanou s osobou, která si jejich provedení objednala,
pokud zvláštní právní p•edpisy nestanoví jinak.
§ 50
Jesle nebo p•edškolní za•ízení mohou p•ijmout pouze
dít•, které se podrobilo stanoveným pravidelným o•kováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nem•že o•kování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
§ 51
Zdravotnické za•ízení
ochrany ve•ejného zdraví

je

povinno

p•íslušnému

orgánu

a) neprodlen• sd•lit neobvyklé reakce po o•kování,
b) na jeho žádost sd•lit osobní údaje fyzických osob, které
mají ve své evidenci, a to jméno, p•íjmení, rodné •íslo a
trvalý
pobyt,
dále
druh
a
datum
o•kování,
trvalou
kontraindikaci •i imunitu v••i nákaze,
c) umožnit, aby pro pot•eby kontroly prevence vzniku a
ší•ení infek•ních onemocn•ní zam•stnanec orgánu ochrany
ve•ejného zdraví nahlížel do zdravotnické dokumentace a
po•izoval z ní výpisy.
§ 52
Školská za•ízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné
výchovy a preventivn• výchovné pé•e a ústavy sociální pé•e
jsou povinny oznámit p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví, že fyzická osoba umíst•ná v tomto za•ízení nebo
ústavu se nepodrobila pravidelnému nebo zvláštnímu o•kování,
pop•ípad• že jsou pochybnosti o spln•ní této povinnosti.
Za•ízení pro výchovu a vzd•lávání (§ 7 odst. 1) je povinno
poskytnout orgánu ochrany ve•ejného zdraví na jeho žádost
údaje o o•kování d•tí nebo mladistvých, kte•í do jejich
za•ízení docházejí, pokud mu je zákonný zástupce dít•te nebo
mladistvého na jeho žádost sd•lil.
Opat•ení proti ší•ení infek•ních onemocn•ní fyzickými
osobami, které vylu•ují choroboplodné zárodky
§ 53

(1) Fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského
imunodeficitu,
fyzické
osoby
vylu•ující
choroboplodné
zárodky b•išního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s
chronickým onemocn•ním virovým zán•tem jater B a C, pokud
jim nebo jejich zákonným zástupc•m byla tato skute•nost
léka•em sd•lena (dále jen "nosi•i"), jsou povinny
a) podrobit se lé•ení, léka•skému dohledu, pot•ebnému
laboratornímu vyšet•ení a dalším protiepidemickým opat•ením;
povinnost podrobit se lé•ení se nevztahuje na fyzickou osobu
po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu ve stavu
t•žkého onemocn•ní,
b) dodržovat pou•ení léka•e o ochran• jiných fyzických osob
p•ed p•enosem infek•ního onemocn•ní, jehož jsou nosi•i,
c) nevykonávat •innosti, p•i nichž by vzhledem ke
nosi•ství ohrožovaly zdraví jiných fyzických osob,

svému

d) informovat léka•e p•ed vyšet•ovacím nebo lé•ebným výkonem
a p•i p•ijetí do ústavní pé•e o svém nosi•ství; pokud má
nosi• poruchu v•domí, u•iní tak ihned, jakmile mu to jeho
zdravotní stav umož•uje,
e) sd•lit své nosi•ství p•i p•ijetí do za•ízení sociální
pé•e,
f) oznamovat praktickému léka•i, který je registruje, 11)
osobní údaje (jméno, p•íjmení, datum narození, místo
trvalého a p•echodného pobytu), údaje o zam•stnání a zm•ny v
t•chto údajích.
(2) Nosi• b•išního tyfu a paratyfu A, B a C nesmí být
po dobu nosi•ství držitelem zdravotního pr•kazu. Pokud mu
byl zdravotní pr•kaz vystaven, je povinen ihned poté, kdy mu
bylo léka•em sd•leno, že je nosi•em, odevzdat ho praktickému
léka•i, který ho registruje. Ten mu zdravotní pr•kaz vrátí,
jakmile pominuly d•vody pro jeho odevzdání.
(3) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví, z
vlastního
nebo
jiného
podn•tu
rozhodne
o
rozsahu
protiepidemických opat•ení podle odstavce 1 písm. a), s
výjimkou lé•ení, a stanoví •innosti podle odstavce 1 písm.
c); m•že též fyzické osob• rozhodnutím stanovit, které
zdravotnické za•ízení opat•ení podle odstavce 1 písm. a)
provede. Odvolání proti rozhodnutí orgánu ochrany ve•ejného
zdraví nemá odkladný ú•inek.
(4) Orgán ochrany ve•ejného zdraví, který vydal
rozhodnutí podle odstavce 3, požádá ur•ené zdravotnické

za•ízení, aby opat•ení podle odstavce 1 písm. a) provedlo.
Ur•ené zdravotnické za•ízení je povinno žádosti vyhov•t.
§ 54
(1) Zdravotnické za•ízení ošet•ující nosi•e je povinno
hlásit neprodlen• p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví osobní údaje a zm•ny v t•chto údajích, skute•nost, že
nosi• zm•nil zam•stnání, pokud je mu tato skute•nost známa,
a ukon•ení na•ízené izolace.
(2) Je-li p•ed propušt•ním nosi•e z ústavní pé•e
prokázáno vylu•ování p•vodce infekce, zdravotnické za•ízení
informuje o této skute•nosti p•íslušný orgán ochrany
ve•ejného zdraví.

DÍL 2
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
§ 55
Ochrannou
dezinfekcí,
dezinsekcí
a
deratizací
je
•innost sm••ující k ochran• zdraví fyzických osob a k
ochran• životních a pracovních podmínek p•ed p•vodci a
p•enaše•i
infek•ních
onemocn•ní,
škodlivými
a
epidemiologicky významnými •lenovci, hlodavci a dalšími
živo•ichy. •lení se na
a) b•žnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,
která jako sou•ást •išt•ní a b•žných technologických a
pracovních postup• sm••uje k p•edcházení vzniku infek•ních
onemocn•ní a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných
•lenovc•, hlodavc• a dalších živo•ich•,
b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,
kterou je odborná •innost cílená na likvidaci p•vodc• a
p•enaše••
infek•ních
onemocn•ní
a
zvýšeného
výskytu
škodlivých a epidemiologicky významných •lenovc•, hlodavc• a
dalších živo•ich•.
§ 56
Osoba, která provádí ochrannou dezinfekci, dezinsekci
nebo deratizaci,
a) smí použít jen p•ípravky, jejichž uvedení na trh bylo
povoleno 37a) a musí dodržet návod k jejich použití
stanovený výrobcem,
b) m•že použít p•ípravky a postupy jen v mí•e nezbytn• nutné

tak, aby ú•elu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly ohroženy
•i poškozeny,
c) je povinna kontrolovat její ú•innost.
§ 57
(1)
deratizaci
to jako
pracovních

B•žnou
ochrannou
dezinfekci,
dezinsekci
a
je povinna podle pot•eby provád•t každá osoba, a
sou•ást •išt•ní a b•žných technologických a
postup•.

(2)
Speciální
ochrannou
dezinfekci,
dezinsekci
a
deratizaci je povinna podle pot•eby ve své provozovn•
zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem,
právnická osoba a každá osoba p•i likvidaci p•vodc• nákaz,
p•i zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných
•lenovc•, hlodavc• a dalších živo•ich•. Jde-li o obytné
místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící
k podnikání, má povinnost podle v•ty první vlastník
nemovitosti nebo spole•enství vlastník• a u nemovitosti v
majetku •eské republiky organiza•ní složka státu nebo
p•ísp•vková organizace, které p•ísluší hospoda•ení s ní.
§ 58
(1)
Speciální
ochrannou
dezinfekci,
dezinsekci
a
deratizaci,
s
výjimkou
speciální
ochranné
dezinfekce
provád•né zdravotnickým za•ízením v jeho objektech, jakož i
speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v
potraviná•ských nebo zem•d•lských provozech, m•že provád•t
fyzická osoba, která
a) dovršila v•k 18 let,
b) absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné
znalosti v rozsahu upraveném provád•cím právním p•edpisem
37c),
c) podrobila se p•ed komisí úsp•šn• zkoušce
zp•sobilosti a má osv•d•ení o odborné zp•sobilosti.

odborné

(2)
Speciální
ochranná
dezinfekce,
dezinsekce
a
deratizace v potraviná•ských nebo zem•d•lských provozech
m•že být vykonávána jen pod dohledem a •ízením fyzické
osoby, která
a) absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala
odborné znalosti v rozsahu upraveném provád•cím právním

p•edpisem 37c),
b) podrobila se p•ed komisí úsp•šné zkoušce
zp•sobilosti a má osv•d•ení o odborné zp•sobilosti.

odborné

(3)
Speciální
ochrannou
dezinfekci,
dezinsekci
a
deratizaci, p•i které se používají toxické nebo vysoce
toxické chemické látky a chemické p•ípravky, 30) m•že
provád•t fyzická osoba, která
a) dovršila v•k 18 let,
b) absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce
toxickými chemickými látkami a chemickými p•ípravky, nebo
jinak
získala
odborné
znalosti
v
rozsahu
upraveném
provád•cím právním p•edpisem 37c),
c) podrobila se p•ed komisí úsp•šn• zkoušce
zp•sobilosti a má osv•d•ení o odborné zp•sobilosti.

odborné

(4) •ídit a dohlížet na výkon speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, p•i které se používají
toxické a vysoce toxické chemické látky a chemické
p•ípravky, m•že fyzická osoba, která má kvalifikaci podle
odstavc• 2 a 3.
(5) P•edpokladem k p•ijetí do kursu podle odstavce 2
písm. a) je absolvování odborného kursu podle odstavce 1
písm. b) nebo platné osv•d•ení o odborné zp•sobilosti v
rozsahu odstavce 1 písm. c) a 5 let praxe ve speciální
ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. P•edpokladem
p•ijetí do kursu podle odstavce 3 písm. b) je absolvování
odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo platné
osv•d•ení o odborné zp•sobilosti v rozsahu podle odstavce 1
písm. c).
§ 59
Kursy k získání znalostí pro výkon speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 1 až 4
m•že provozovat pouze osoba, která má odbornou zp•sobilost
podle § 58 odst. 1.
§ 60
(1) Komisi pro p•ezkoušení odborné zp•sobilosti podle §
58 odst. 1 až 4 z•izuje p•íslušný orgán ochrany ve•ejného
zdraví. K provedení zkoušky odborné zp•sobilosti podává
fyzická osoba p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví
p•ihlášku,
jejíž
náležitosti
upraví
provád•cí
právní

p•edpis.
(2) Osv•d•ení o odborné zp•sobilosti vydá orgán ochrany
ve•ejného zdraví; pro jeho vydání neplatí správní •ád. V
p•ípad•, že orgán ochrany ve•ejného zdraví osv•d•ení nevydá,
je povinen o tom fyzickou osobu písemn• vyrozum•t. Proti
nevydání osv•d•ení m•že fyzická osoba do 3 dn• ode dne
doru•ení vyrozum•ní podat námitky. O námitkách rozhoduje
nad•ízený orgán ochrany ve•ejného zdraví. Jsou-li pro to
d•vody, námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a nevydání
osv•d•ení potvrdí. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat
odvolání. Osv•d•ení odborné zp•sobilosti je platné po dobu 5
let ode dne jeho vydání.
(3) Provád•cí právní p•edpis upraví složení
základní
obsah
a
podmínky
provedení
zkoušky
zp•sobilosti.

komise,
odborné

§ 60a
(1)
P•i
uznávání
odborné
kvalifikace
nebo
jiné
zp•sobilosti, kterou státní p•íslušníci •eské republiky nebo
•lenských
stát•
Evropské
unie
nebo
jejich
rodinní
p•íslušníci získali v jiném •lenském stát• Evropské unie, se
postupuje podle zvláštního právního p•edpisu 30a).
(2) Pokud komise pro p•ezkoušení odborné zp•sobilosti
uzná odbornou kvalifikaci podle § 58 odst. 1 až 4 pouze
•áste•n•, je uchaze• oprávn•n skládat rozdílovou zkoušku.
(3) U rozdílové zkoušky není uchaze• zkoušen z t•ch
oblastí, uvedených v provád•cím právním p•edpisu 37c), ve
kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace postupem
podle odstavce 1. Ustanovení § 60 se použije obdobn•.
§ 61
(1) Osoba, která je oprávn•na provozovat speciální
ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, je povinna
a) evidovat použité p•ípravky, jejich druh, množství, dobu,
místo a ú•el použití; tuto evidenci ukládat po dobu 5 let,
b) informovat dot•ené osoby o zám•ru provést velkoplošnou
(území
obce
nebo
m•stské
•ásti)
speciální
ochrannou
dezinsekci a deratizaci.
(2) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že z
vlastního
nebo
jiného
podn•tu
rozhodnutím
provedení
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
na•ídit, pokud hrozí ší•ení nákazy, zvýšený výskyt p•enaše••

infek•ních
onemocn•ní
nebo
ší•ení
škodlivých
a
epidemiologicky významných •lenovc•, hlodavc• a dalších
živo•ich•.
(3) Orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že rozhodnutí
podle odstavce 2 oznámit ústním vyhlášením, pokud to
vyžaduje
naléhavost
situace.
Den
ústního
vyhlášení
rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí. Vyhlášené rozhodnutí
uvede orgán ochrany ve•ejného zdraví do zápisu; neprodlen•
však osob• doru•í jeho písemné vyhotovení. Proti rozhodnutí
lze podat odvolání do 3 dn• ode dne doru•ení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Podání odvolání nemá odkladný ú•inek.
(4)
Pokud
osoba
oprávn•ná
provozovat
speciální
ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlá provád•t
speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
nebezpe•nými chemickými látkami nebo chemickými p•ípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, je povinna
písemn• oznámit tuto skute•nost orgánu ochrany ve•ejného
zdraví a obecnímu ú•adu p•íslušným podle místa provád•ní
•innosti, a to nejpozd•ji 48 hodin p•ed zapo•etím této
•innosti. V tomto oznámení musí být uvedeno p•esné ozna•ení
místa, kde bude speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
nebo deratizace provád•na, druh a p•ibližné množství použité
chemické látky nebo chemického p•ípravku, zp•sob provedení,
den zahájení prací a p•edpokládaná doba trvání prací, název
a sídlo provád•jící firmy a jméno a spojení na odpov•dného
pracovníka. Do lh•ty 48 hodin se nezapo•ítávají dny
pracovního klidu a pracovního volna. Pro provád•ní speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebezpe•nými
chemickými látkami nebo chemickými p•ípravky, které mohou
poškozovat v•ely, ryby, zv•• a n•které další necílové
organismy, platí zvláštní právní p•edpis. 37b)
(5) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že
nejpozd•ji 24 hodin p•ed zahájením •innosti oznámené podle
odstavce 4 stanovit zvláštní podmínky pro její provád•ní. Na
tento postup se nevztahuje správní •ád. Opat•ení, kterým se
stanoví zvláštní podmínky pro provád•ní speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, m•že orgán ochrany
ve•ejného zdraví vyhlásit ústn• a u•init o n•m písemný
zápis. Osoba oprávn•ná provozovat speciální ochrannou
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci m•že proti opat•ení
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví podat do 24
hodin od jeho doru•ení nebo ústního oznámení písemn•
námitky. Podání námitek nemá odkladný ú•inek. O podaných
námitkách rozhoduje •editel p•íslušného orgánu ochrany
ve•ejného zdraví. Na základ• námitek opat•ení zm•ní nebo
zruší, anebo námitky zamítne a opat•ení potvrdí. Proti
rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.

DÍL 3
Postup p•i zjišt•ní výskytu infek•ního onemocn•ní
§ 62
Hlášení infek•ních onemocn•ní a zacházení s biologickým
materiálem
(1) Osoba poskytující pé•i (§ 15 odst. 1), která zjistí
infek•ní onemocn•ní, podez•ení na takové onemocn•ní nebo
úmrtí na n•, vylu•ování p•vodc• infek•ních onemocn•ní nebo
se o t•chto skute•nostech dozví, je povinna ohlásit toto
zjišt•ní
neprodlen•,
zp•sobem
a
v
rozsahu
upraveném
provád•cím právním p•edpisem p•íslušnému orgánu ochrany
ve•ejného zdraví. Sou•asn• zajistí podle druhu a rozsahu jí
poskytované zdravotní pé•e bezodkladn• provedení prvních
nezbytných opat•ení k zamezení ší•ení onemocn•ní v•etn•
odb•ru biologického materiálu a jeho vyšet•ení. Další
opat•ení provádí podle pokynu orgánu ochrany ve•ejného
zdraví.
(2) Osoba poskytující pé•i je dále povinna ohlásit
p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví pozitivní
mikrobiologické nálezy p•vodc• alimentárních onemocn•ní,
marker• virových hepatitid a pozitivních sérologických
vyšet•ení na infek•ní onemocn•ní.
(3) Pro vydání pokynu podle odstavce 1 neplatí správní
•ád. Orgán ochrany ve•ejného zdraví oznámí tento pokyn osob•
poskytující pé•i ústn• a u•iní o n•m písemný zápis. Proti
pokynu m•že osoba poskytující pé•i podat námitky, které
uvede v zápisu nebo je m•že podat písemn• nejpozd•ji do 3
dn• ode dne sepsání zápisu. Podané námitky nemají odkladný
ú•inek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladn• •editel
p•íslušného
orgánu
ochrany
ve•ejného
zdraví.
Písemné
vyhotovení
rozhodnutí
o
námitkách
se
doru•uje
osob•
poskytující pé•i. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat
odvolání.
(4) Osoba poskytující pé•i je dále povinna
a) p•i odb•ru biologického materiálu a jeho vyšet•ení
postupovat
podle
hygienických
požadavk•
upravených
provád•cím právním p•edpisem,
b) žádanku o vyšet•ení biologického materiálu vyplnit údaji
upravenými provád•cím právním p•edpisem,

c) zajistit, aby se s biologickým materiálem p•i odb•ru,
transportu,
laboratorním
zpracování,
dekontaminaci
a
likvidaci
zacházelo
tak,
aby
nebylo
ohroženo
zdraví
fyzických osob p•icházejících s ním do p•ímého styku.
§ 62a
Epidemiologické šet•ení
P•íslušné
orgány
ochrany
ve•ejného
zdraví
jsou
oprávn•ny provád•t epidemiologické šet•ení zam••ené zejména
na ov••ení diagnózy a zjišt•ní ohniska nákazy (§ 65 odst.
2). Osoby jsou povinny sd•lit p•íslušnému orgánu ochrany
ve•ejného zdraví na jeho výzvu okolnosti d•ležité v zájmu
epidemiologického šet•ení.
§ 63
Spolupráce správních ú•ad• k zamezení ší•ení nákazy
(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra v rozsahu
své p•sobnosti neprodlen• informují o výskytu závažných
sporadických
a
hromadn•
se
vyskytujících
infek•ních
onemocn•ní p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví.
(2)
Orgány
ochrany
ve•ejného
zdraví
a
orgány
veterinární správy si vzájemn• neprodlen• hlásí výskyt
infekcí p•enosných ze zví•ete na •lov•ka. Orgány veterinární
správy orgán•m ochrany ve•ejného zdraví hlásí i úhyn zví•ete
na takovou infekci.
(3) P•i provád•ní opat•ení proti infekcím p•enosným ze
zví•at na •lov•ka spolupracují orgány ochrany ve•ejného
zdraví s orgány veterinární správy.
§ 64
Opat•ení, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby
Fyzická osoba, která onemocn•la infek•ním onemocn•ním
nebo je podez•elá z nákazy, je podle povahy infek•ního
onemocn•ní povinna
a) podrobit se izolaci, podání specifických imunologických
preparát• nebo chemoprofylaktik, pot•ebnému laboratornímu
vyšet•ení, léka•ské prohlídce a karanténním opat•ením,
b) dodržovat omezení, pop•ípad• zákaz užívání zdroje pitné
vody, potravin a dalších výrobk• podez•elých z toho, že
obsahují p•vodce nákazy,

c)
zajistit
provedení
na•ízené
dezinfekce, dezinsekce a deratizace,

ohniskové

ochranné

d) zdržet se •innosti, která by mohla vést k dalšímu ší•ení
infek•ního onemocn•ní, a je-li b•žnou sou•ástí života,
vykonávat ji tak, aby se riziko ší•ení snížilo.
§ 65
Provedení karantény a ohniskové ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace
(1) V p•ípad• onemocn•ní podléhajícího mezinárodnímu
zdravotnickému
•ádu
(mor,
cholera,
žlutá
zimnice,
hemoragické
hore•ky)
a
dalších
infek•ních
onemocn•ní
stanovených doporu•ením Sv•tové zdravotnické organizace je
fyzická osoba, které byla na•ízena karanténa, umíst•na
zpravidla ve zdravotnickém za•ízení vy•len•ném pro p•ípad
výskytu t•chto onemocn•ní. U ostatních infek•ních onemocn•ní
se, s ohledem na charakter infek•ního onemocn•ní, zp•sob
kontaktu a dobu jeho trvání, odd•luje fyzická osoba
podez•elá z nákazy od ostatních fyzických osob.
(2) Ohniskovou ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a
deratizací je •innost sm••ující k ochran• zdraví fyzických
osob a k ochran• životních a pracovních podmínek p•ed
p•vodci a p•enaše•i infek•ních onemocn•ní, škodlivými a
epidemiologicky významnými •lenovci, hlodavci a dalšími
živo•ichy v ohnisku nákazy. Ohniskem nákazy je místo, ve
kterém se ší•í nákaza. Jeho sou•ástí je nebo byl zdroj
nákazy, fyzické osoby podez•elé z nákazy a složky jejich
prost•edí.
§ 66
Opat•ení, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby
podnikající a právnické osoby
(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická
osoba jsou povinny podrobit se, podle povahy infek•ního
onemocn•ní,
protiepidemickým
opat•ením,
kterými
jsou
zejména,
a) zákaz provozu za•ízení, provozovny nebo jiné •innosti,
b) zákaz p•epravy ur•itými dopravními prost•edky,
c) omezení výroby, pozastavení prodeje a zákaz užívání vody,
potravin a dalších výrobk• podez•elých z kontaminace.

(2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická
osoba jsou dále povinny zajistit provedení ohniskové
dezinfekce, dezinsekce a deratizace a asanaci (hygienické
zabezpe•ení) vody, p•dy a jiných míst a výrobk• podez•elých
z toho, že obsahují p•vodce onemocn•ní.
§ 67
Stanovení druhu a zp•sobu provedení protiepidemických
opat•ení v ohnisku nákazy
(1) Orgán ochrany ve•ejného zdraví p•íslušný podle
místa výskytu infek•ního onemocn•ní rozhodne o druhu a
zp•sobu provedení protiepidemických opat•ení v ohnisku
nákazy. Vyžaduje-li to naléhavost situace, m•že osob•
rozhodnutí oznámit ústním vyhlášením. Den ústního vyhlášení
rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí. Vyhlášené rozhodnutí
uvede orgán ochrany ve•ejného zdraví do zápisu; neprodlen•
však osob• doru•í jeho písemné vyhotovení. Proti rozhodnutí
je možno podat odvolání do 3 dn• ode dne doru•ení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný ú•inek.
(2)
Zdravotnické
za•ízení,
pokud
zjistí
výskyt
infek•ního onemocn•ní nebo podez•ení na n•, m•že fyzické
osob• na•ídit prozatímním opat•ením druh a zp•sob provedení
protiepidemických opat•ení v ohnisku nákazy podle § 64 písm.
a) až d). Pro vydání prozatímního opat•ení neplatí správní
•ád.
Zdravotnické
za•ízení,
které
na•ídí
prozatímním
opat•ením
protiepidemické
opat•ení
v
ohnisku
nákazy,
neprodlen•
informuje
orgán
ochrany
ve•ejného
zdraví
p•íslušný podle odstavce 1. Proti prozatímnímu opat•ení m•že
fyzická osoba, které bylo protiepidemické opat•ení na•ízeno,
podat tomuto orgánu ochrany ve•ejného zdraví námitky, a to
do 3 dn• ode dne jeho obdržení; podání námitek nemá odkladný
ú•inek. Orgán ochrany ve•ejného zdraví rozhodne o námitkách
bezodkladn•. V tomto p•ípad• se p•i p•ezkoumání opat•ení
zdravotnického
za•ízení
nepostupuje
podle
zvláštního
právního p•edpisu. 38) Proti rozhodnutí o námitkách nelze
podat odvolání. Na•izuje-li zdravotnické za•ízení jako
protiepidemické opat•ení karanténu fyzické osob•, která je
pojišt•ncem
nemocenského
pojišt•ní,
použije
k
tomu
p•edepsaný tiskopis, který vydá •eská správa sociálního
zabezpe•ení v dohod• s Ministerstvem zdravotnictví.
(3) Orgán ochrany ve•ejného zdraví p•íslušný podle
odstavce 1, pokud je to t•eba, m•že pro zajišt•ní
protiepidemických opat•ení v ohnisku nákazy podle § 64 písm.
a) rozhodnutím fyzické osob• stanovit zdravotnické za•ízení,
které je provede. Odvolání proti rozhodnutí orgánu ochrany
ve•ejného zdraví nemá odkladný ú•inek.

(4) Orgán ochrany ve•ejného zdraví, který vydal
rozhodnutí podle odstavce 3, požádá ur•ené zdravotnické
za•ízení, aby protiepidemické opat•ení podle § 64 písm. a)
provedlo. Ur•ené zdravotnické za•ízení je povinno žádosti
vyhov•t.
§ 68
Provád•ní opat•ení p•ed zavle•ením infek•ních
onemocn•ní ze zahrani•í
(1)
Ochranná
opat•ení
p•ed
zavle•ením
infek•ních
onemocn•ní ze zahrani•í se provád•jí na místech a v
prostorách
ur•ených
dohodou
mezi
Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem dopravy a
spoj• a Ministerstvem financí. Ochranná opat•ení p•ed
zavle•ením infek•ních onemocn•ní ze zahrani•í na•ídí a
rozhodne o jejich ukon•ení p•íslušný orgán ochrany ve•ejného
zdraví. Na toto •ízení se nevztahuje správní •ád.
(2) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že k
provedení karantény nebo izolace fyzických osob rozhodnutím
stanovit zdravotnická za•ízení, která je provedou. Odvolání
zdravotnického
za•ízení
proti
tomuto
rozhodnutí
nemá
odkladný ú•inek.
(3) Ochranným opat•ením na•ízeným podle odstavce 1 jsou
povinny podrobit se ve zdravotnických za•ízeních ur•ených
podle odstavce 2 fyzické osoby vstupující na území státu ze
zahrani•í, pokud jeví p•íznaky infek•ního onemocn•ní nebo
jsou podez•elé z nákazy. Ochranná opat•ení podle odstavce 1
a rozhodnutí o jejich ukon•ení zve•ejní na ú•ední desce na
hrani•ních
p•echodech
a
dalších
místech,
kde
jsou
p•ekra•ovány státní hranice, celní ú•ady.
§ 69
Mimo•ádná opat•ení p•i epidemii a nebezpe•í jejího
vzniku
(1) Mimo•ádnými opat•eními p•i epidemii nebo nebezpe•í
jejího vzniku jsou
a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy,
dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a
dalšími
výrobky,
kterými
m•že
být
ší•eno
infek•ní
onemocn•ní, pop•ípad• p•íkaz k jejich zni•ení,
b)
zákaz
nebo
omezení
styku
skupin
fyzických
osob
podez•elých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména

omezení cestování z n•kterých oblastí a omezení dopravy mezi
n•kterými
oblastmi,
zákaz
nebo
omezení
slavností,
divadelních a filmových p•edstavení, sportovních a jiných
shromážd•ní a trh•, uzav•ení l•žkových zdravotnických
za•ízení,
za•ízení
sociální
pé•e,
škol,
p•edškolních
za•ízení, školských za•ízení, zotavovacích akcí, jakož i
ubytovacích podnik• 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 ú•el•m podle §
6, zákaz používání vod ze studní, pramen•, vodních nádrží,
rybník•, potok• a •ek,
d) p•íkaz k vy•len•ní l•žek ve zdravotnických za•ízeních,
e) p•íkaz 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 p•íslušný orgán ochrany
ve•ejného zdraví. Náklady na tuto ohniskovou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotním ústavem jsou
hrazeny ze státního rozpo•tu,
f) p•íkaz k varovnému ozna•ení objekt•, v nichž došlo k
infek•nímu onemocn•ní, a text tohoto ozna•ení,
g) mimo•ádné
(profylaxe),

o•kování

a

preventivní

podání

jiných

lé•iv

h) zákaz nebo na•ízení další ur•ité •innosti k likvidaci
epidemie nebo nebezpe•í jejího vzniku.
(2) Mimo•ádná opat•ení podle odstavce 1 na•ídí v
nezbytn• nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukon•ení
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví. Místní p•íslušnost
orgánu ochrany ve•ejného zdraví se •ídí místem výskytu
infek•ního onemocn•ní. Odvolání proti rozhodnutí p•íslušného
orgánu ochrany ve•ejného zdraví nemá odkladný ú•inek. Osoby
jsou povinny se mimo•ádnému opat•ení pod•ídit.
§ 70
Lé•ení infek•ních onemocn•ní
(1) K ochran• p•ed vznikem a ší•ením infek•ních
onemocn•ní a k omezení jejich výskytu jsou fyzické osoby
povinny podrobit se lé•ení infek•ního onemocn•ní stanoveného
v provád•cím právním p•edpise.

(2) Zjistí-li orgán ochrany ve•ejného zdraví, že se
fyzická osoba nepodrobila lé•ení infek•ního onemocn•ní podle
odstavce 1, stanoví jí rozhodnutím zdravotnické za•ízení,
které toto lé•ení zajistí. P•íslušným k rozhodnutí je orgán
ochrany ve•ejného zdraví v míst•, kde se fyzická osoba
zdržuje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
ú•inek.
(3) Jde-li o osobu, která nedovršila •trnáctý rok svého
v•ku, odpovídá za spln•ní povinností podle odstavc• 1 a 2
její zákonný zástupce. 12)
(4) Orgán ochrany ve•ejného zdraví, který vydal
rozhodnutí podle odstavce 2, požádá ur•ené zdravotnické
za•ízení o zajišt•ní lé•by. Ur•ené zdravotnické za•ízení je
povinno žádosti vyhov•t.

DÍL 4
Podmínky vyšet•ování nákazy vyvolané virem lidského
imunodeficitu
§ 71
(1) U dárc• krve, tkání, orgán• a spermatu se provádí
povinné vyšet•ování na virus lidského imunodeficitu p•i
každém darování. U dárky• mate•ského mléka se provádí
povinné
vyšet•ování
na
virus
lidského
imunodeficitu
jednorázov•, p•ed zapo•etím dárcovství. Bez testu na virus
lidského imunodeficitu není darování p•ípustné.
(2) Bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test na
virus lidského imunodeficitu
a) u t•hotných žen,
b) u fyzické osoby, která má poruchu v•domí a u níž
vyšet•ení na virus lidského imunodeficitu je významné z
hlediska diferenciální diagnostiky a lé•ení bez provedení
tohoto vyšet•ení m•že vést k poškození jejího zdraví,
c) u fyzické osoby, které bylo sd•leno obvin•ní z trestného
•inu ohrožování pohlavní nemocí v•etn• nemoci vyvolané virem
lidského imunodeficitu nebo z trestného •inu, p•i kterém
mohlo dojít k p•enosu této nákazy na jiné fyzické osoby,
d) u fyzické osoby, která je nucen• lé•ena pro pohlavní
nemoc (§ 70).
(3)

V

ostatních

p•ípadech

lze

vyšet•ení

na

virus

lidského
osoby.

imunodeficitu

provést

jen

se

souhlasem

fyzické

§ 72
(1)
Laboratorní
vyšet•ování
na
virus
lidského
imunodeficitu m•že provád•t zdravotnické za•ízení jen na
základ• povolení p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného
zdraví. Ten povolení vydá, jestliže zdravotnické za•ízení
splní tyto podmínky:
a) pracovišt•, kde se laboratorní vyšet•ování provádí je
zp•sobem stanoveným provád•cím právním p•edpisem umíst•no a
p•ístrojov• a materiálov• vybaveno,
b) vedoucí laborato•e má
1. vysokoškolské vzd•lání s biologickým zam••ením a se
specializací v oboru vyšet•ovací metody v klinické biochemii
nebo vyšet•ovací metody v léka•ské mikrobiologii 39) nebo
vysokoškolské vzd•lání se specializací v oboru hematologie a
transfúzní služba, 40) a
2. doklad o školení v Národní referen•ní laborato•i pro
nákazu vyvolanou virem lidského imunodeficitu z•ízené
Ministerstvem zdravotnictví.
(2) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví odejme
povolení zdravotnickému za•ízení, které nespl•uje podmínky
podle odstavce 1.
(3) Po•et vyšet•ení na virus lidského imunodeficitu za
m•síc a jejich výsledky hlásí zdravotnické za•ízení vždy do
desátého dne následujícího m•síce p•ísp•vkové organizaci
nebo organiza•ní složce státu z•ízené k pln•ní úkol• v oboru
p•sobnosti Ministerstva zdravotnictví, 41) kterou k pln•ní
úkol• v oblasti vyšet•ování nákazy vyvolané virem lidského
imunodeficitu Ministerstvo zdravotnictví ur•í, (dále jen
"ur•ená organizace"). Název ur•ené organizace uve•ejní
Ministerstvo
zdravotnictví
ve
V•stníku
Ministerstva
zdravotnictví.
§ 73
(1) Na vyzvání Ministerstva zdravotnictví nebo ur•ené
organizace je zdravotnické za•ízení, kterému bylo vydáno
povolení (§ 72 odst. 1), povinno ú•astnit se systému
externího hodnocení kvality diagnostiky viru lidského
imunodeficitu. Je-li v tomto hodnocení kvalita diagnostiky
viru lidského imunodeficitu nevyhovující a zdravotnické
za•ízení nezajistí bez zbyte•ného odkladu nápravu, m•že
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví povolení vydané

podle § 72 odst. 1 rozhodnutím odejmout.
(2) Povolení vydané podle § 72 odst. 1 m•že p•íslušný
orgán ochrany ve•ejného zdraví dále odejmout v p•ípad•, že
a) zdravotnické za•ízení opakovan• neohlásí po•et vyšet•ení
podle § 72 odst. 3,
b) se zdravotnické za•ízení nezú•astní
externího hodnocení kvality diagnostiky.

podle

odstavce

1

§ 74
(1) V p•ípad• reaktivního výsledku vyšet•ení na virus
lidského
imunodeficitu
získaného
ve
screeningovém
(vyhledávacím) testu je zdravotnické za•ízení vždy povinno
p•edat
biologický
materiál
k
provedení
konfirma•ního
(potvrzujícího) testu. Konfirma•ní test m•že provád•t jen
Národní referen•ní laborato• pro nákazu vyvolanou virem
lidského imunodeficitu.
(2) Fyzická osoba se považuje za nakaženou virem
lidského imunodeficitu až v p•ípad• potvrzení reaktivního
výsledku vyšet•ení konfirma•ním testem.
(3) Zdravotnické za•ízení, které bylo informováno o
pozitivním
výsledku
konfirma•ního
testu,
sd•lí
prost•ednictvím k tomu pov••eného léka•e tuto skute•nost
fyzické osob• nakažené virem lidského imunodeficitu a, jdeli o fyzické osoby nezletilé nebo fyzické osoby zbavené
zp•sobilosti k právním úkon•m nebo jejichž zp•sobilost k
právním úkon•m byla omezena, jejich zákonnému zástupci a
zajistí speciální pé•i u odborného léka•e. Sd•lení musí
doplnit o pou•ení o p•edcházení ší•ení infekce vyvolané
virem lidského imunodeficitu.
(4) Zdravotnické za•ízení informující fyzickou osobu o
pozitivním výsledku konfirma•ního testu je povinno zajistit,
aby fyzická osoba byla podrobn• pou•ena o rozsahu povinnosti
po•ínat si tak, aby jiné fyzické osoby nevystavovala riziku
tohoto infek•ního onemocn•ní. Obsah takového pou•ení zanese
do zdravotnické dokumentace fyzické osoby a fyzická osoba,
pop•ípad• její zákonný zástupce podepíší prohlášení, že byli
takto informováni. V p•ípad• odep•ení podpisu zdravotnické
za•ízení nebo za•ízení ochrany ve•ejného zdraví tuto
skute•nost a d•vody odep•ení podpisu uvede ve zdravotnické
dokumentaci fyzické osoby.
§ 75
Bez

souhlasu

fyzické

osoby

nebo

jejího

zákonného

zástupce m•že zdravotní ústav, Státní zdravotní ústav,
ur•ená organizace, jakož i zdravotnické za•ízení, které má
povolení k •innosti podle § 72 odst. 1, použít její krev,
odebranou za jiným ú•elem, k vyšet•ení na virus lidského
imunodeficitu pouze pro pr••ezové studie výskytu infekce
virem lidského imunodeficitu; musí však p•i všech úkonech
provád•ných k této studii a p•i této studii zajistit a
zachovat anonymitu fyzické osoby.
§ 75a
Systém epidemiologické bd•losti
(1) Pro infekce zp•sobené Haemophilus influenzae b,
ch•ipku, spalni•ky, dávivý kašel, nákazy vyvolané virem
lidského
imunodeficitu,
legionelózu,
meningokokové
onemocn•ní a tuberkulózu se zavádí systém epidemiologické
bd•losti (surveillance). Rozsah infekcí m•že být provád•cím
právním
p•edpisem
rozší•en.
Správním
ú•adem,
který
shromaž•uje informace na tomto úseku a p•edává je do sít•
Evropských spole•enství pro epidemiologický dozor a kontrolu
infek•ních onemocn•ní (dále jen "sí• Spole•enství"), provádí
vým•nu
nutných
informací,
organizuje
systém
v•asného
varování a reakce pro ú•ely prevence a kontroly a provádí
konzultace, je Ministerstvo zdravotnictví.
(2) Orgány ochrany ve•ejného zdraví uvedené v
odst. 1 písm. b) a c) jsou povinny shromaž•ovat údaje

§
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a) o prvotním nebo opakovaném výskytu infekcí uvedených v
odstavci 1 a použitých kontrolních opat•eních,
b) o vývoji epidemiologické situace, za kterou odpovídají z
hlediska sb•ru informací,
c) o neobvyklých epidemiologických skute•nostech a nových
infek•ních onemocn•ních neznámého p•vodu,
d) o všech podstatných skute•nostech v souvislosti s
1. infek•ními onemocn•ními uvedenými v odstavci 1,
2. novými infek•ními onemocn•ními neznámého p•vodu v zemích,
které nejsou •lenským státem Evropské unie,
e) o existujících nebo navrhovaných mechanismech a postupech
pro p•edcházení a kontrolu infek•ních onemocn•ní, zejména v
p•ípadech ohrožení ve•ejného zdraví,
f) které by mohly pomoci •lenským stát•m Evropské unie
koordinovat jejich úsilí o p•edcházení a kontrolu infek•ních
onemocn•ní v•etn• jakýchkoli p•ijatých opat•ení

a p•edávat je Ministerstvu
sd•lí do sít• Spole•enství.

zdravotnictví,

které

je

(3) O charakteru a rozsahu opat•ení k p•edcházení
infek•ních onemocn•ní uvedených v odstavci 1 informuje
Ministerstvo zdravotnictví p•ed jejich p•ijetím za ú•elem
koordinace úsilí o p•edcházení a kontrolu infek•ních
onemocn•ní sí• Spole•enství a konzultuje prost•ednictvím
sít• Spole•enství s dalšími •lenskými státy Evropské unie a
Komisí
Evropských
spole•enství
charakter
a
rozsah
plánovaných opat•ení; to neplatí, je-li pot•eba chránit
ve•ejné zdraví tak naléhavá, že konzultace znemož•uje. V
takovém p•ípad• však Ministerstvo zdravotnictví informuje o
p•ijatých opat•eních co nejd•íve prost•ednictvím sít•
Spole•enství ostatní •lenské státy Evropské unie a Komisi
Evropských spole•enství.
(4) Osoby poskytující pé•i (§ 15 odst. 1) jsou povinny
v rozsahu provád•cího právního p•edpisu shromaž•ovat údaje o
infek•ních
onemocn•ních
zahrnutých
do
systému
epidemiologické bd•losti a hlásit je zp•sobem a ve lh•tách
upravených provád•cím právním p•edpisem p•íslušnému orgánu
ochrany ve•ejného zdraví. P•i laboratorní diagnostice,
epidemiologickém šet•ení a stanovení druhu a zp•sobu
provedení protiepidemických opat•ení p•i výskytu infek•ních
onemocn•ní zahrnutých do systému epidemiologické bd•losti
jsou
zdravotnická
za•ízení
povinna
postupovat
podle
provád•cího právního p•edpisu, pop•ípad• pokyn• a opat•ení
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví. Provád•cí
právní
p•edpis
dále
upraví
základní
charakteristiku,
klinickou definici a klasifikaci infek•ních onemocn•ní
zahrnutých do systému epidemiologické bd•losti.

HLAVA IV
DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRAN• VE•EJNÉHO ZDRAVÍ
§ 76
Osoba je p•i podnikatelské •innosti povinna
a) doložit, že výrobky, které vyrábí, dováží nebo uvádí na
trh nebo do ob•hu 4c) a které mají být podle tohoto zákona
nebo zvláštního právního p•edpisu schváleny orgánem ochrany
ve•ejného zdraví, byly schváleny,
b) písemn• informovat podnikatele, kte•í od ní odebírají
výrobky, o tom, že p•edb•žným opat•ením orgánu ochrany
ve•ejného zdraví bylo pozastaveno uvád•ní do ob•hu 4c) nebo
na trh, distribuce a prodej jí vyráb•ných nebo dovážených

výrobk• a o jejich uvoln•ní k uvedení na trh nebo do ob•hu
4c), k distribuci a prodeji, a to ihned po oznámení
vykonatelného p•edb•žného opat•ení orgánu ochrany ve•ejného
zdraví,
c) písemn• informovat podnikatele, kte•í od ní odebírají
výrobky, o tom, že výrobky byly uvoln•ny k uvedení na trh
nebo do ob•hu 4c), k distribuci a prodeji, a to ihned po
zrušení p•edb•žného opat•ení orgánem ochrany ve•ejného
zdraví nebo po oznámení vykonatelného rozhodnutí ve v•ci,
d) písemn• informovat podnikatele, kte•í od ní odebírají
výrobky, o tom, že výrobky byly vykonatelným rozhodnutím
orgánu ochrany ve•ejného zdraví staženy z distribuce a
prodeje, nebo bylo zakázáno jejich uvád•ní do ob•hu 4c) nebo
na trh, a to ihned po obdržení vykonatelného rozhodnutí
orgánu ochrany ve•ejného zdraví,
e) ihned po obdržení informace podle písmene b) pozastavit
další uvád•ní do ob•hu 4c) nebo na trh, distribuci a prodej
výrobk•, a to až do doby obdržení informace podle písmene c)
nebo d); po obdržení informace podle písmene d) ihned
vy•adit výrobky z distribuce, prodeje nebo ob•hu 4c).
§ 77
Orgán ochrany ve•ejného zdraví je dot•eným správním
ú•adem p•i rozhodování ve v•cech upravených zvláštními
právními p•edpisy, 42) které se dotýkají zájm• chrán•ných
orgánem ochrany ve•ejného zdraví podle tohoto zákona a
zvláštních právních p•edpis• v•etn• hodnocení a •ízení
zdravotních rizik. Orgán ochrany ve•ejného zdraví vydává v
t•chto v•cech stanovisko. Souhlas m•že orgán ochrany
ve•ejného zdraví vázat na spln•ní podmínek. Stanovisko není
rozhodnutím vydaným ve správním •ízení.

HLAVA V
STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRAN• VE•EJNÉHO ZDRAVÍ
DÍL 1
Státní správa v ochran• ve•ejného zdraví, právní
p•edpisy v oblasti ochrany ve•ejného zdraví, oprávn•ní a
povinnosti orgán• ochrany ve•ejného zdraví, zdravotní ústavy
a Státní zdravotní ústav, povinnosti kontrolovaných osob
ODDÍL 1

Orgány státní správy v ochran• ve•ejného zdraví a
jejich úkoly
§ 78
Orgány ochrany ve•ejného zdraví a další orgány, které
plní n•které úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku z
hlediska dlouhodobého pr•m•rného hlukového zatížení
životního prost•edí
(1) Státní správu v ochran• ve•ejného zdraví vykonávají
a) Ministerstvo zdravotnictví,
b) krajské hygienické stanice,
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
d) Ministerstvo dopravy,
e) Ministerstvo pro místní rozvoj,
f) Ministerstvo životního prost•edí,
g) krajské ú•ady.
(2) Soustavu orgán• ochrany ve•ejného zdraví
správní ú•ady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c).

tvo•í

§ 79
Sb•r a zpracování osobních údaj•
(1) Orgány ochrany ve•ejného zdraví jsou oprávn•ny k
zabezpe•ení povinností týkajících se ochrany a podpory
ve•ejného zdraví zpracovávat
a) osobní údaje v rozsahu jméno, p•íjmení, rodné •íslo, jeli p•id•leno, jinak datum narození, místo pobytu fyzických
osob,
místo
jejich
podnikání
nebo
ozna•ení
jejich
zam•stnavatele, údaje související s kategorizací prací a s
na•ízenými léka•skými preventivními prohlídkami a osobní
údaje podle § 40 písm. c); jde-li o mladistvé a studenty,
ozna•ení za•ízení pro výchovu a vzd•lávání nebo ozna•ení
zvláštního d•tského za•ízení,
b) citlivé údaje vypovídající o národnosti a zdravotním
stavu fyzických osob, zahrnující diagnózy onemocn•ní, údaje
o rizikovém chování, o spln•ní povinnosti podrobit se
lé•ení, o po•tu, druhu a záv•rech léka•ských prohlídek,

údaje o expozici fyzických osob faktor•m pracovního a
životního
prost•edí,
údaje
o
epidemiologii
drogových
závislostí a citlivé údaje podle § 40 písm. c).
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 jsou orgány ochrany
ve•ejného
zdraví
zpracovávány
v
registru
aktuálního
zdravotního stavu fyzických osob, které onemocn•ly infek•ním
onemocn•ním, a fyzických osob podez•elých z nákazy a v
registru kategorizací prací a expozic faktor•m pracovního a
životního
prost•edí
(dále
jen
"registry").
Rozsah
zpracovávaných údaj• m•že být rozší•en pouze výjime•n• v
zájmu spln•ní povinnosti orgánu ochrany ve•ejného zdraví,
stanovené právním p•edpisem a za podmínek stanovených
zvláštním zákonem. 43) Osobní a citlivé údaje shromážd•né
podle odstavce 1 se zp•tn• neopravují ani nedopl•ují.
(3) Pokud mají být údaje z registr• využívány orgány
ochrany ve•ejného zdraví pro ú•ely p•ípravy podklad• pro
národní zdravotní politiku, vyhodnocení stavu ochrany a
podpory ve•ejného zdraví, ke sledování trend• výskytu
infek•ních onemocn•ní, hromadn• se vyskytujících onemocn•ní,
ohrožení nemocí z povolání, nemocí souvisejících s prací,
jiných poškození zdraví z práce a významných poruch zdraví,
musí
být
pro
tyto
ú•ely
anonymizovány
za
podmínek
stanovených zvláštním zákonem. 43)
(4) Orgány ochrany ve•ejného zdraví mohou pov••it za
podmínek stanovených zvláštním zákonem 43) zpracováním údaj•
p•ísp•vkovou organizaci nebo organiza•ní složku státu,
z•ízenou
k
pln•ní
úkol•
v
p•sobnosti
Ministerstva
zdravotnictví.
(5) Orgány ochrany ve•ejného zdraví jsou povinny za
podmínek stanovených zvláštním zákonem 43) shromaž•ovat
údaje,
které
je
•eská
republiky
povinna
p•edávat
mezinárodním organizacím na základ• mezinárodní smlouvy,
kterou je •eská republika vázána. Tyto údaje jsou orgány
ochrany ve•ejného zdraví uvedené v § 78 odst. 1 písm. b) a
c) povinny p•edávat Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo
zdravotnictví
je
oprávn•no
p•edávat
uvedené
údaje
mezinárodním organizacím.
(6) Orgány ochrany ve•ejného zdraví jsou oprávn•ny
sd•lovat Ministerstvu práce a sociálních v•cí a orgán•m
státního odborného dozoru nad bezpe•ností práce údaje o
výskytu prací za•azených do kategorií t•etí a •tvrté a práce
kategorie druhé, stanovené p•íslušným orgánem ochrany
ve•ejného zdraví jako rizikové.
§ 80

Ministerstvo zdravotnictví
(1)
zdraví

Ministerstvo

zdravotnictví

k

ochran•

ve•ejného

a) •ídí a kontroluje výkon státní správy v ochran• ve•ejného
zdraví a odpovídá za tvorbu a uskute••ování národní politiky
na úseku ochrany ve•ejného zdraví,
b) •ídí a kontroluje krajské hygienické stanice,
c) rozhoduje o opravných prost•edcích
krajských hygienických stanic,

proti

rozhodnutím

d) zajiš•uje mezinárodní spolupráci v oboru své p•sobnosti a
plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v ochran•
ve•ejného zdraví,
e) •ídí o•kování,
f) rozhoduje ve v•cech podle § 5 odst. 5, § 26 odst. 4, 5 a
8, § 28, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 6 a § 83f a
dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona
nad•ízený orgán ochrany ve•ejného zdraví; je oprávn•no
povolit prodloužení mírn•jšího hygienického limitu podle §
3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 26 odst.
6, § 27 odst. 1, § 27b, 28a, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst.
5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 7; na návrh
krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 o
kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích,
g) na•izuje mimo•ádná opat•ení p•i epidemii a nebezpe•í
jejího vzniku a mimo•ádná opat•ení k ochran• zdraví
fyzických
osob
p•i
výskytu
nebezpe•ných
26a)
a
z
nebezpe•nosti podez•elých výrobk• a nejakostních •i z
porušení jakosti podez•elých vod, p•i živelních pohromách a
jiných mimo•ádných událostech, pokud mají být provedena
celostátn• nebo na území n•kolika kraj•, a rozhoduje o
jejich ukon•ení v•etn• uvoln•ní výrobk• na trh nebo do
ob•hu,
h) na•izuje ochranná opat•ení p•ed zavle•ením infek•ních
onemocn•ní ze zahrani•í a rozhoduje o jejich ukon•ení a ve
v•cech podle § 68 odst. 2,
i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení
mimo•ádnému o•kování podle § 69 odst. 1 písm. g),

k

j) stanoví vyhlášením v televizním a celoplošném rozhlasovém

vysílání 43b) a zve•ejn•ním na své ú•ední desce a ú•edních
deskách ostatních orgán• ochrany ve•ejného zdraví umíst•ných
v sídlech t•chto správních ú•ad• a na jejich územních
pracovištích (p•íloha •. 3) další infek•ní onemocn•ní
vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny,
které se považují za nebezpe•nou nemoc podle zákona o
poh•ebnictví; 43c) na toto stanovení se nevztahuje správní
•ád,
k) usm•r•uje výkon státní správy v ochran• ve•ejného zdraví
provád•ný Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra,
l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory
ve•ejného zdraví; sestavuje o•kovací programy a programy
prevence infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu a
•ídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a
•ízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztah•
zdravotního stavu obyvatelstva a faktor• životního prost•edí
a životních a pracovních podmínek a •ídí jejich realizaci;
•ídí výchovu k podpo•e a ochran• ve•ejného zdraví,
m) ud•luje a zrušuje pov••ení
organizování a provád•ní kurs•
rizik,

k
v

provád•ní
hodnocení

autorizace,
zdravotních

n)
p•ezkoumává
kontrolní
plány
sestavené
krajskými
hygienickými stanicemi, které ur•ují priority •innosti na
úseku státního zdravotního dozoru,
o) koordinuje •innost a spolupráci s jinými státními a
nestátními orgány a organizacemi, v•etn• registrovaných
ob•anských sdružení, jakož i se sociálními partnery v
oblastech souvisejících s výkonem státní správy na úseku
ochrany ve•ejného zdraví,
p) p•ijímá opat•ení na základ• a v mezích p•ímo použitelných
p•edpis• Evropských spole•enství,
q) po•izuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významn•
ovliv•uje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle
však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž
sou•ástí jsou mezní hodnoty hlukových ukazatel•; mezní
hodnotou hlukových ukazatel• se rozumí hodnota hlukových
ukazatel•, p•i jejímž p•ekro•ení dochází ke škodlivému
zatížení životního prost•edí,
r)
zp•ístup•uje
ve•ejnosti
vypracované podle písmene q),
s)

provád•cím

právním

strategické

p•edpisem

upraví

hlukové

výpo•et

mapy,

hlukových

ukazatel•, jejich mezní hodnoty, základní požadavky na obsah
strategických hlukových map a ak•ních plán•, jejichž
sou•ástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající
se zp•sobu informování ve•ejnosti o strategických hlukových
mapách, o p•íprav• návrh• ak•ních plán• a ú•asti ve•ejnosti
na této p•íprav• a o vypracovaných ak•ních plánech. Ak•ním
plánem se rozumí plán obsahující opat•ení, jejichž ú•elem je
ochrana p•ed škodlivými a obt•žujícími ú•inky hluku, v•etn•
snížení hluku,
t) po•izuje souhrn ak•ního plánu na základ• ak•ních plán•
p•edložených krajskými ú•ady a Ministerstvem dopravy,
jejichž sou•ástí jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené
krajskými ú•ady a tiché oblasti ve volné krajin• stanovené
Ministerstvem
životního
prost•edí.
Tichou
oblastí
v
aglomeraci se rozumí oblast, která není vystavena hluku
v•tšímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než
je nejvyšší p•ípustná hodnota hygienického limitu hluku
stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajin• se
rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, pr•myslu
nebo rekrea•ních aktivit,
u) spolupracuje s p•íslušnými orgány sousedních •lenských
stát• Evropské unie na strategickém hlukovém mapování v
blízkosti hranic.
(2) Za hluk se pro ú•ely postupu podle odstavce 1 písm.
q) až u) a podle § 81, 81a, 81b a 81c považuje hluk, kterému
jsou lidé vystaveni v zastav•ných územích, ve ve•ejných
parcích a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých
oblastech ve volné krajin•, v blízkosti škol, nemocnic a
ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje
se za n•j hluk zp•sobený osobou, která je mu vystavena, hluk
v domácnostech, sousedský hluk, hluk z rekrea•ních aktivit,
hluk na pracovištích, hluk uvnit• dopravních prost•edk• a
hluk zp•sobený vojenskou •inností v objektech d•ležitých pro
obranu státu.
(3)
Pro
výkon
státního
zdravotního
dozoru
je
Ministerstvo
zdravotnictví
oprávn•no
stanovit
orgán•m
ochrany ve•ejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a
c) rozsah a •etnost kontrol a konkretizaci kontrolních
postup•. Stanovený rozsah a •etnost kontrol a kontrolní
postupy Ministerstvo zdravotnictví uve•ejní ve V•stníku
Ministerstva
zdravotnictví.
Analytické
metody
kontroly
složení kosmetických prost•edk• upraví provád•cí právní
p•edpis.
(4) Pro •ešení spor• o použití metody vyšet•ování
faktor• pracovních podmínek a hodnocení zát•že organismu

neupravené právními p•edpisy je Ministerstvo zdravotnictví
oprávn•no stanovit rozhod•í metodu zahrnující strategii
odb•ru, transportu, uchovávání a zpracování vzork•, jejich
analýzy, hodnocení a kontroly kvality m••ení. Na toto
stanovení se nevztahuje správní •ád. Proti stanovené
rozhod•í metod• m•že podat zam•stnavatel nebo osoba uvedená
v § 43 do 3 dn• ode dne jejího doru•ení písemn• námitky. O
námitkách rozhoduje ministr zdravotnictví do 30 dn• ode dne
jejich doru•ení. Na základ• námitek rozhod•í metodu zm•ní
nebo zruší, anebo námitky zamítne a rozhod•í metodu potvrdí.
Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.
(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základ•
významných d•kaz•, že kosmetický prost•edek, p•estože
spl•uje požadavky práva Evropských spole•enství, p•edstavuje
nebezpe•í pro zdraví 43d), m•že do•asn• zakázat používání
takového výrobku, jeho uvád•ní na trh nebo podrobit tento
výrobek
zvláštním
podmínkám
a
rozhodnout
o
ukon•ení
platnosti takového rozhodnutí.
(6) O postupu podle odstavce 4 a jeho d•vodech uv•domí
Ministerstvo zdravotnictví neprodlen• ostatní •lenské státy
Evropské unie a Komisi Evropských spole•enství.
(7)
Ministerstvo
zdravotnictví
je
dále
oprávn•no
stanovit, že výrobky upravené p•ímo použitelnými p•edpisy
Evropských spole•enství, tímto zákonem nebo zvláštními
právními p•edpisy, podle nichž orgány ochrany ve•ejného
zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh, distribucí
nebo uvedením do ob•hu státní správu, jsou nebezpe•né,
jestliže byly jako takové ozna•eny orgány Evropských
spole•enství, Sv•tovou zdravotnickou organizací nebo v
systémech
pro
rychlou
vým•nu
informací
Evropských
spole•enství.
Stanovení
nebezpe•ných
výrobk•
provede
Ministerstvo
zdravotnictví
vyhlášením
v
televizním
a
celoplošném rozhlasovém vysílání 43b) a zve•ejní na své
ú•ední desce a ú•edních deskách krajských hygienických
stanic (Hygienické stanice hlavního m•sta Prahy) umíst•ných
v sídlech t•chto správních ú•ad• a na jejich územních
pracovištích (p•íloha •. 3). Provozovatel televizního
vysílání je povinen zajistit soub•žné vysílání zprávy v
titulkové podob•. Na toto stanovení se nevztahuje správní
•ád. Povinnosti osob p•i výskytu nebezpe•ných výrobk•
stanoví zvláštní právní p•edpis 26a) nebo p•ímo použitelné
p•edpisy Evropských spole•enství. Do•asné pozastavení nebo
omezení uplat•ování zvláštních opat•ení nebo jiných p•ímo
použitelných p•edpis• Evropských spole•enství, stanovené
Ministerstvem zdravotnictví na základ• p•ímo použitelných
p•edpis•
Evropských
spole•enství,
vyhlásí
Ministerstvo
zdravotnictví zve•ejn•ním na své ú•ední desce a ú•edních

deskách krajských hygienických stanic (Hygienické stanice
hlavního m•sta Prahy) umíst•ných v sídlech t•chto správních
ú•ad• a na jejich územních pracovištích. Stanovení a
opat•ení podle tohoto odstavce zp•ístupní Ministerstvo
zdravotnictví i zp•sobem umož•ujícím dálkový p•ístup. Toto
stanovení a opat•ení není rozhodnutím vydaným ve správním
•ízení.
(8) K zabezpe•ení opat•ení proti infek•ním onemocn•ním
Ministerstvo zdravotnictví a jde-li o fyzické osoby uvedené
v § 83, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, zajiš•ují
pro zdravotnická za•ízení o•kovací látky na pravidelná,
zvláštní a mimo•ádná o•kování, s výjimkou o•kovacích látek
proti tuberkulóze a tuberkulinu a jejich výdej.
(9) V Ministerstvu zdravotnictví se z•izuje funkce
hlavního hygienika •eské republiky, který ve v•cech ochrany
ve•ejného
zdraví
vystupuje
jako
orgán
Ministerstva
zdravotnictví. Hlavního hygienika •eské republiky jmenuje a
odvolává na návrh ministra zdravotnictví ze státních
zam•stnanc• zástupce generálního •editele státní služby.
Bude-li
jmenován
zástupce
hlavního
hygienika
•eské
republiky, •ídí se jeho jmenování a odvolání služebním
zákonem. 43a)
§ 81
Ministerstvo dopravy
(1)
Ministerstvo
dopravy
v
oblasti
hodnocení
a
snižování hluku z hlediska dlouhodobého pr•m•rného hlukového
zatížení životního prost•edí podle údaj• ze strategických
hlukových map vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví
po•izuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významn•
ovliv•uje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle
však jednou za 5 let, ak•ní plány pro
a) hlavní pozemní komunikace, jimiž se rozumí pozemní
komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za
rok, a jejichž vlastníkem je stát,
b) hlavní železni•ní trat•, jimiž se rozumí železni•ní
trat•, po nichž projede více než 30 000 vlak• za rok,
c) hlavní letišt•, jimiž se rozumí civilní letišt•, která
mají více než 50 000 vzlet• a p•istání za rok, s výjimkou
vzlet• a p•istání lehkých letadel pro cvi•né ú•ely.
(2) Ministerstvo dopravy p•i zpracování a aktualizaci
ak•ních plán•

a) zp•ístup•uje návrh ak•ního plánu ve•ejnosti, ke kterému
má každý právo vyjád•it se do 45 dn• od data jeho
zve•ejn•ní,
b) zve•ej•uje zp•sob vyhodnocení podn•t• a
návrhu ak•ního plánu a zve•ej•uje ak•ní
p•edkládá Ministerstvu zdravotnictví,
c) informuje ve•ejnost
ak•ních plán•,

o

opat•eních

stanovisek k
plán, který

p•ijatých

v

rámci

d) spolupracuje s p•íslušnými orgány sousedních •lenských
stát• Evropské unie p•i tvorb• ak•ních plán• v p•íhrani•ních
oblastech.
§ 81a
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti hodnocení a
snižování hluku z hlediska dlouhodobého pr•m•rného hlukového
zatížení životního prost•edí stanoví vyhláškou seznam
aglomerací.
Aglomerací
se
rozumí
urbanizované
území
m•stského charakteru s více než 100 000 trvale bydlícími
obyvateli, tvo•ené jednou nebo více obcemi s intenzivními
ekonomickými, sociálními a územn• technickými vazbami.
§ 81b
Ministerstvo životního prost•edí
Ministerstvo životního prost•edí v oblasti hodnocení a
snižování hluku z hlediska dlouhodobého pr•m•rného hlukového
zatížení životního prost•edí upraví vyhláškou tiché oblasti
ve volné krajin•.
§ 81c
Krajské ú•ady
Krajské ú•ady v oblasti hodnocení a snižování hluku z
hlediska
dlouhodobého
pr•m•rného
hlukového
zatížení
životního prost•edí
a) p•edávají Ministerstvu zdravotnictví údaje o zdrojích
hluku získané p•i výkonu své p•sobnosti podle zákona o
integrované prevenci a omezování zne•išt•ní, o integrovaném
registru zne•iš•ování a o zm•n• n•kterých zákon• (zákon o
integrované prevenci), v rozsahu stanoveném zvláštním

právním p•edpisem 43b),
b) po•izují, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významn•
ovliv•uje stávající hlukovou situaci, aktualizují, nejdéle
však jednou za 5 let, ak•ní plány pro územní aglomerace,
jejichž sou•ástí je vymezení tichých oblastí v aglomeraci, a
ak•ní plány pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní
kraj, v•etn• hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví
obcí ve správním území kraje, a to podle údaj• ze
strategických
hlukových
map
zpracovaných
Ministerstvem
zdravotnictví; pro zpracování a aktualizaci ak•ního plánu
platí obdobn• § 81 odst. 2.
§ 82
Krajské hygienické stanice
(1) Z•izují se krajské hygienické stanice, jejichž
správní obvody a sídla stanoví p•íloha •. 2 k tomuto zákonu.
Krajské hygienické stanice mají územní pracovišt• v místech
stanovených v p•íloze •. 3 k tomuto zákonu. Krajské
hygienické stanice jsou správními ú•ady. Krajská hygienická
stanice, která p•sobí ve správním obvodu hlavního m•sta
Prahy, se ozna•uje jako Hygienická stanice hlavního m•sta
Prahy. V •ele krajské hygienické stanice je •editel.
Jmenování a odvolání •editele krajské hygienické stanice se
•ídí služebním zákonem 43a).
(2) Krajské hygienické stanici náleží
a) vydávat rozhodnutí, povolení, osv•d•ení a plnit další
úkoly státní správy v ochran• ve•ejného zdraví v•etn•
státního
zdravotního
dozoru,
pokud
není
p•íslušné
Ministerstvo zdravotnictví,
b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákaz• a
pln•ním dalších povinností stanovených p•ímo použitelnými
p•edpisy Evropských spole•enství, tímto zákonem a zvláštními
právními p•edpisy k ochran• ve•ejného zdraví v•etn• ochrany
zdraví p•i práci p•ed riziky plynoucími z fyzikálních,
chemických a biologických faktor• pracovních podmínek, z
nep•íznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a
duševní zát•že a nad souvisejícími pracovními podmínkami
v•etn• vybavení pracoviš•, a rozhodnutím nebo opat•ením
orgánu ochrany ve•ejného zdraví vydaným na základ• t•chto
právních p•edpis•; státní zdravotní dozor nad ochranou
zdraví p•i práci je státním odborným dozorem nad ochranou
zdraví p•i práci ve smyslu zvláštního právního p•edpisu, 44)
c) rozhodovat na návrh zam•stnavatele nebo osoby uvedené v §

43 nebo z vlastního podn•tu ve v•cech kategorizace prací,
d) stanovit za podmínek § 37 odst. 6 písm. b) rizikové práce
a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),
e) stanovit zam•stnavateli nebo osob• uvedené v § 43 pro
výkon rizikových prací, s ohledem na expozici zam•stnanc•,
nebo osoby uvedené v § 43 a jejích spolupracujících
rodinných
p•íslušník•
rizikovým
faktor•m
pracovních
podmínek,
1. minimální rozsah a termíny sledování faktor• pracovních
podmínek a
2. minimální nápl• a termíny periodických léka•ských
preventivních prohlídek a minimální nápl• vstupních a
výstupních léka•ských preventivních prohlídek, pokud je
nestanoví zvláštní právní p•edpis, jakož i
3. léka•ské preventivní prohlídky po skon•ení rizikové
práce, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se
mohou nep•ízniv• projevit i po delší dob• (dále jen
"následné
léka•ské
preventivní
prohlídky");
následné
léka•ské
preventivní
prohlídky
pracovník•
se
zdroji
ionizujícího
zá•ení
kategorie
A
stanoví
za
podmínek
upravených zvláštním právním p•edpisem, 33a)
f) stanovit zam•stnavateli zp•sob a minimální •etnost
sledování
zát•že
organismu
zam•stnanc•
vykonávajících
rizikové práce faktory pracovních podmínek, pokud je
nestanoví zvláštní právní p•edpis,
g) provád•t ov••ení podmínek vzniku onemocn•ní pro ú•ely
posuzování nemocí z povolání, 45)
h) z•izovat v p•ípadech stanovených tímto zákonem komise,
i) plnit úkoly dot•eného správního ú•adu podle § 77,
j) uplat•ovat stanoviska k územn• plánovací dokumentaci z
hlediska ochrany ve•ejného zdraví v•etn• hodnocení a •ízení
zdravotních rizik,
k) projednávat p•estupky na úseku ochrany ve•ejného zdraví
podle zvláštního právního p•edpisu, 46)
l) na•izovat, organizovat, •ídit a pop•ípad• i provád•t
opat•ení k p•edcházení vzniku a zamezení ší•ení infek•ních
onemocn•ní a v tomto rozsahu též usm•r•ovat •innost
zdravotnických za•ízení a kontrolovat ji; ur•ovat, s
výjimkou § 68 odst. 2, zdravotnická za•ízení, která provedou
opat•ení k p•edcházení vzniku a zamezení ší•ení infek•ních
onemocn•ní, a plnit s tím související úkoly,

m) na•izovat mimo•ádná opat•ení p•i epidemii a nebezpe•í
jejího vzniku a mimo•ádná opat•ení k ochran• zdraví
fyzických
osob
p•i
výskytu
nebezpe•ných
26a)
a
z
nebezpe•nosti podez•elých výrobk• a nejakostních •i z
porušení jakosti podez•elých vod, p•i živelních pohromách a
jiných
mimo•ádných
událostech,
pokud
není
p•íslušné
Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukon•ení
v•etn• uvoln•ní výrobk• na trh nebo do ob•hu. Mimo•ádné
o•kování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s
p•edchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,
n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek,
neupraveného právním p•edpisem, a metodu jeho stanovení v
pracovních podmínkách; stanovit zp•sob, minimální rozsah a
•etnost jeho sledování a opat•ení k ochran• zdraví
zam•stnanc•, osob uvedených v § 43 a jejich spolupracujících
rodinných p•íslušník• v riziku takového faktoru; za•adit
práci s tímto faktorem z vlastního podn•tu do kategorie,
nestanoví-li zvláštní právní p•edpis jinak,
o) vykonávat státní zdravotní dozor nad pln•ním povinnosti
zajistit závodní preventivní pé•i uloženou zvláštním právním
p•edpisem 47) a nad pln•ním povinností zam•stnavatele
poskytovat za•ízením vykonávajícím závodní preventivní pé•i
informace nutné k ochran• zdraví p•i práci, uložené
zvláštním právním p•edpisem,
p) na návrh zam•stnavatele p•ezkoumávat opat•ení za•ízení
vykonávajícího závodní preventivní pé•i vydané podle § 39;
p•i p•ezkoumání opat•ení za•ízení vykonávajícího závodní
preventivní pé•i se nepostupuje podle zvláštního právního
p•edpisu 38) ani podle správního •ádu,
q) na•ídit osob• provozující stravovací službu odb•r a
uchovávání vzork• podávaných pokrm•, je-li to pot•ebné pro
zajišt•ní zdravotní nezávadnosti podávaných pokrm• nebo z
d•vod• podez•ení na vznik infek•ního onemocn•ní z pokrm•, a
ur•it rozsah a dobu pln•ní této povinnosti; postup p•i
odb•ru a uchovávání vzork• pokrm• upraví provád•cí právní
p•edpis,
r) provád•t epidemiologické šet•ení podle § 62a,
s) usm•r•ovat •innost osob poskytujících pé•i (§ 15 odst. 1)
v oblasti hygieny provozu a p•edcházení nemocni•ním nákazám
a kontrolovat ji,
t) provád•t hodnocení a •ízení zdravotních rizik z hlediska
prevence
negativního
ovlivn•ní
zdravotního
stavu

obyvatelstva a podílet se na monitorování vztah• zdravotního
stavu obyvatelstva a faktor• životního prost•edí a životních
a pracovních podmínek; kontrolovat a •ídit místní programy
ochrany a podpory ve•ejného zdraví,
u) spolupracovat se správními ú•ady a s orgány samosprávy
p•i tvorb• zdravotní politiky p•íslušného regionu,
v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému,
v) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského
pojišt•ní pro ú•ely nemocenského pojišt•ní 47a), že byla
na•ízena karanténa nebo mimo•ádná opat•ení p•i epidemii nebo
nebezpe•í jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h)
a ukon•ení karantény nebo mimo•ádných opat•ení, pop•ípad•
trvání karantény nebo mimo•ádných opat•ení, a to na základ•
žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimo•ádné opat•ení
týkají.
(3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném
výskytu infek•ních onemocn•ní a o výskytu nebezpe•ných 26a)
a z nebezpe•nosti podez•elých výrobk•, které poškodily nebo
mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v
tržní síti pouze ojedin•le, informovat okamžit• Ministerstvo
zdravotnictví.
(4) Zam•stnavatel je povinen zaslat kopii rozhodnutí o
stanovených léka•ských preventivních prohlídkách, které je
vykonatelné, za•ízení vykonávajícímu závodní preventivní
pé•i. Zam•stnavatel dále informuje o uložení následné
léka•ské preventivní prohlídky fyzickou osobu, pro kterou
byla na•ízena, a to i v p•ípad•, že již není jeho
zam•stnancem; informaci v tomto p•ípad• zašle na poslední
místo jejího trvalého pobytu, které je mu známo, pop•ípad•
místo bydlišt•, nem•la-li tato fyzická osoba trvalý pobyt na
území •eské republiky. Toto místo sd•lí též za•ízení
vykonávajícímu
závodní
preventivní
pé•i.
Za•ízení
vykonávající závodní preventivní pé•i na základ• tohoto
sd•lení informuje o na•ízení následné léka•ské preventivní
prohlídky zdravotnické za•ízení, jehož sou•ástí je odd•lení
nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního léka•ství,
které by bylo p•íslušné následnou léka•skou preventivní
prohlídku provést.
§ 83
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
(1) Úkoly státní správy v ochran• ve•ejného zdraví
v•etn• státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách, v

Ministerstvu
obrany
a
v
jeho
p•sobnosti
z•ízených
organiza•ních složkách státu a p•ísp•vkových organizacích a
nad jimi užívanými objekty 47a) vykonává podle tohoto zákona
Ministerstvo obrany.
(2) Úkoly státní správy v oblasti ochrany ve•ejného
zdraví v•etn• státního zdravotního dozoru v bezpe•nostních
sborech 47b), s výjimkou V•ze•ské služby •eské republiky, v
Ministerstvu vnitra a organiza•ních složkách státu a
p•ísp•vkových organizacích z•ízených v jeho p•sobnosti
v•etn•
jimi
užívaných
staveb
a
za•ízení
z•ízených
Ministerstvem vnitra podle zvláštního zákona 47c) vykonává
podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra.
Autorizace
§ 83a
(1) Autorizací se pro ú•ely tohoto zákona rozumí postup
zahájený na žádost fyzické osoby, která je podnikatelem,
organiza•ní složky státu, kraje nebo obce nebo právnické
osoby, na jehož základ• se vydává osv•d•ení o tom, že osoba
je zp•sobilá ve vymezeném rozsahu provád•t
a) odb•r vzork• a vyšet•ení jakosti pitné a teplé vody (§ 3
odst. 1 a 3), vody v koupalištích a vody ve zdroji pro bazén
um•lého koupališt• nebo sauny (§ 6),
b) zjiš•ování a m••ení koncentrací a intenzit
vnit•ního prost•edí staveb (§ 13 odst. 1),

faktor•

c) odb•r vzork• a m••ení mikrobiálního chemického a
parazitárního zne•išt•ní písku v pískovištích venkovních
hracích ploch (§ 13 odst. 2),
d) odb•r vzork• a vyšet•ení bezpe•nosti p•edm•t• b•žného
užívání, s výjimkou hra•ek a kosmetických prost•edk• (§ 25);
ov••ování výrobk• p•icházejících do p•ímého styku s vodou, s
výjimkou stavebních výrobk•, 8) podle § 5 odst. 2,
e) kontrolu desinfekce a sterilizace (§ 17),
f) odb•r vzork• a vyšet•ení zdravotní nezávadnosti pokrm• [§
24 odst. 1 písm. e)],
g) m••ení intenzit hluku, vibrací a neionizujícího zá•ení v
komunálním a pracovním prost•edí (§ 30 až 35),
h)
zjiš•ování
a
m••ení
intenzit
osv•tlení
a
mikroklimatických podmínek a koncentrací prachu a chemických

škodlivin v pracovním prost•edí,
i) biologické expozi•ní testy a vyšet•ení v oboru genetické
toxikologie, fyziologie a psychologie práce.
(2)
Ministerstvo
zdravotnictví
pov••í
provád•ním
autorizace právnickou osobu nebo organiza•ní složku státu,
z•ízenou k pln•ní úkol• v oboru p•sobnosti Ministerstva
zdravotnictví (dále jen "autorizující osoba"). Toto pov••ení
je nep•evoditelné. Na vydání tohoto pov••ení se nevztahuje
správní •ád. P•i autorizaci se postupuje podle podmínek,
které stanoví pro jednotlivé oblasti podle odstavce 1
Ministerstvo zdravotnictví. Pov••ení autorizující osoby a
zrušení tohoto pov••ení zve•ejní Ministerstvo zdravotnictví
ve V•stníku Ministerstva zdravotnictví.
§ 83b
(1) Autorizující osoba vydá organiza•ní složce státu,
kraje nebo obce, právnické osob• nebo fyzické osob•, která
je podnikatelem, na její žádost osv•d•ení o autorizaci. Toto
osv•d•ení vydá, pokud žadatel spl•uje podmínky autorizace,
kterými jsou
a) odborná úrove• ve vztahu k navrhované oblasti autorizace
podle podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví na
základ• § 83a odst. 2,
b) vybavení k technickým a administrativním
p•ístupnost k za•ízením pro speciální šet•ení,
c) existence nezbytného po•tu zam•stnanc•
výcvikem, znalostmi a schopnostmi,
d)
existence
skute•nostech,
autorizaci,

závazku
o nichž

úkon•m
s

a

odborným

zam•stnanc•
k
ml•enlivosti
o
se dovídají osoby provád•jící

e) neexistence finan•ních nebo jiných zájm•, které by mohly
ovlivnit výsledky •innosti osoby provád•jící autorizaci,
f) bezúhonnost žadatele o autorizaci.
(2) Neexistence finan•ních nebo jiných zájm•
odstavce 1 písm. e) se prokazuje •estným prohlášením.

podle

(3)
Za
bezúhonného
se
pro
ú•ely
tohoto
zákona
nepovažuje ten, kdo byl pravomocn• odsouzen pro trestný •in,
jehož skutková podstata souvisí s p•edm•tem podnikání. Za
ú•elem doložení bezúhonnosti žadatele (fyzické i právnické

osoby) si autorizující osoba vyžádá podle zvláštního
právního p•edpisu 47d) výpis z evidence Rejst•íku trest•.
Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst•íku trest• a výpis z
evidence Rejst•íku trest• se p•edávají v elektronické
podob•, a to zp•sobem umož•ujícím dálkový p•ístup. Fyzická
osoba dále dokládá bezúhonnost obdobnými doklady, jako je
výpis z Rejst•íku trest•, vydanými státy, ve kterých se v
posledních 3 letech zdržovala nep•etržit• déle než 3 m•síce.
Tyto doklady nesmí být starší než 3 m•síce; doklad o
bezúhonnosti m•že být nahrazen dokladem o zp•sobilosti k
výkonu povolání nebo •innosti, pokud prokazuje i spln•ní
podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za právnickou osobu se
prokazuje u všech •len• statutárního orgánu; za organiza•ní
složku státu, kraje nebo obce u jejího vedoucího. P•i
uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal p•íslušný orgán
jiného •lenského státu Evropské unie, se postupuje podle
zvláštního právního p•edpisu 30a).
(4) V žádosti o vydání osv•d•ení o autorizaci žadatel
uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo
organiza•ní složky státu, kraje nebo obce nebo jméno a
p•íjmení fyzické osoby, místo podnikání, pop•ípad• místo
trvalého pobytu fyzické osoby nebo její bydlišt•, nemá-li
trvalý pobyt na území •eské republiky, sídlo právnické osoby
nebo
organiza•ní
složky
státu,
kraje
nebo
obce,
identifika•ní •íslo, bylo-li p•id•leno, a dále údaje
prokazující spln•ní podmínek podle odstavce 1. Žádost se
p•edkládá autorizující osob•.
§ 83c
(1) Osv•d•ení o autorizaci vymezuje p•edm•t, rozsah a
podmínky •innosti a dobu, na kterou bylo vydáno. Pro vydání
osv•d•ení o autorizaci neplatí správní •ád. Žadatel m•že
proti sd•lení o neud•lení osv•d•ení o autorizaci podat do 3
dn• ode dne jeho doru•ení námitky. O námitkách rozhoduje
Ministerstvo zdravotnictví. Jsou-li pro to d•vody, námitkám
vyhoví; jinak námitky zamítne a neud•lení osv•d•ení potvrdí.
Proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o námitkách se
nelze
odvolat.
Autorizující
osoba
je
rozhodnutím
Ministerstva
zdravotnictví
vázána.
Náklady
spojené
s
autorizací v•etn• vydání osv•d•ení o autorizaci hradí
žadatel.
Cena
se
sjednává
podle
zvláštního
právního
p•edpisu.
(2) Autorizace je nep•enosná na jinou osobu, ud•luje se
na dobu nejvýše 5 let ode dne ud•lení. Autorizace m•že být
prodloužena vždy o dalších 5 let. Žádost o prodloužení
platnosti osv•d•ení o autorizaci, musí osoba, které bylo
vydáno
osv•d•ení
o
autorizaci,
(dále
jen
"držitel

autorizace") podat autorizující osob• nejmén• 6 m•síc• p•ed
skon•ením
platnosti
osv•d•ení.
Náklady
spojené
s
prodloužením platnosti osv•d•ení o autorizaci hradí žadatel.
Cena se sjednává podle zvláštního právního p•edpisu.
(3) Seznam držitel• autorizace s uvedením obchodní
firmy, sídla, pop•ípad• místa podnikání a identifika•ního
•ísla podle § 83b odst. 4, jakož i zm•ny v t•chto údajích
uve•ejní Ministerstvo zdravotnictví ve V•stníku Ministerstva
zdravotnictví. Tyto údaje sd•lí Ministerstvu zdravotnictví
autorizující osoba.
(4) Držitel autorizace je povinen dodržovat podmínky
autorizace a ú•astnit se v termínu a rozsahu stanoveném
autorizující osobou mezilaboratorních zkoušek. Doklady o
výsledcích mezilaboratorních zkoušek musí držitel autorizace
ukládat po dobu 5 let. Náklady spojené s mezilaboratorními
zkouškami hradí držitel autorizace.
(5) Autorizující osoba provádí kontrolu nad dodržováním
podmínek autorizace a výsledk• mezilaboratorních zkoušek. Za
tím ú•elem je oprávn•na vstupovat do objekt• držitele
autorizace, ov••ovat spln•ní podmínek autorizace a požadovat
p•edložení dokumentace v•etn• výsledk• mezilaboratorních
zkoušek. Ke kontrole si m•že autorizující osoba p•izvat
odborníka pro p•íslušnou oblast. Zjistí-li autorizující
osoba nedostatky, podle závažnosti nedostatk• pozastaví
ú•innost osv•d•ení nebo je odejme. Odejmutím osv•d•ení
autorizace zaniká. Proti odejmutí osv•d•ení m•že držitel
autorizace podat do 3 dn• ode dne jeho doru•ení námitky. O
námitkách rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Jsou-li pro
to d•vody, námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a odejmutí
osv•d•ení
potvrdí.
Proti
rozhodnutí
Ministerstva
zdravotnictví o námitkách se nelze odvolat. Autorizující
osoba je rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví vázána.
§ 83d
(1) Autorizace vedle d•vodu podle § 83c odst. 5 dále
zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla ud•lena, pokud nedošlo na
základ• žádosti držitele autorizace k jejímu prodloužení,
b) vzdáním se osv•d•ení o autorizaci; vzdání se osv•d•ení je
ú•inné ode dne, kdy bylo doru•eno autorizující osob•,
c) u fyzických osob
autorizace za mrtvého,

smrtí

nebo

prohlášením

držitele

d) dnem zániku organiza•ní složky státu, kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je držitelem autorizace,
e) rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insolven•ního návrhu
proto, že majetek držitele neposta•uje k úhrad• náklad•
insolven•ního •ízení, nebo vstupem držitele autorizace do
likvidace.
(2) Autorizující osoba v p•ípadech podle odstavce 1
písm. a) a podle § 83c odst. 5, držitel autorizace,
pop•ípad• jeho d•dic, právní nástupce právnické osoby,
pop•ípad• její likvidátor, v p•ípadech podle odstavce 1
písm. b) až e) jsou povinni informovat Ministerstvo
zdravotnictví pro ú•ely podle § 83c odst. 3 o datu zániku
autorizace.
§ 83e
(1) Provád•t hodnocení zdravotních rizik podle tohoto
zákona jsou oprávn•ny jen fyzické osoby, které jsou držiteli
osv•d•ení o autorizaci. Právnická osoba nebo fyzická osoba,
která je podnikatelem, m•že hodnotit zdravotní rizika jen
tehdy, pokud pro ni tuto •innost zabezpe•uje fyzická osoba,
která je držitelem autorizace.
(2)
Autorizaci
ud•luje
na
žádost
fyzické
osoby
autorizující osoba (§ 83a odst. 2) na základ• úsp•šného
složení zkoušky odborné zp•sobilosti. Ke zkoušce se m•že
p•ihlásit fyzická osoba, která je starší 23 let, bezúhonná,
má stanovenou odbornou zp•sobilost a potvrdí •estným
prohlášením neexistenci finan•ních nebo jiných zájm•, které
by mohly ovlivnit výsledky p•i hodnocení zdravotních rizik.
P•i zkoušce musí fyzická osoba prokázat znalosti stanovené
provád•cím právním p•edpisem 37c). Provád•cí právní p•edpis
dále upraví složení komise a podmínky provedení zkoušky
odborné zp•sobilosti.
(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která
nebyla pravomocn• odsouzena za úmyslný trestný •in ani za
trestný •in, který souvisí s •inností, jejíž náplní bylo
posuzování složek životního a pracovního prost•edí a
hodnocení jejich vlivu na zdraví •lov•ka, spáchaný z
nedbalosti. Bezúhonnost fyzické osoby se prokazuje obdobn•
podle § 83b odst. 3.
(4) Odborná zp•sobilost se prokazuje dokladem o
ukon•eném vysokoškolském vzd•lání v oblasti léka•ství nebo
p•írodních v•d, pop•ípad• osv•d•ením o úsp•šném ukon•ení
kursu
v
hodnocení
zdravotních
rizik
absolvovaném
v
organiza•ní
složce
státu
nebo
p•ísp•vkové
organizaci

pov••ené Ministerstvem zdravotnictví, pokud se ho fyzická
osoba za ú•elem získání odborných znalostí zú•astnila, a
nejmén• p•tiletou praxí na úseku ochrany zdraví a životních
podmínek.
(5)
P•i
uznávání
odborné
kvalifikace
nebo
jiné
zp•sobilosti, kterou státní p•íslušníci •eské republiky nebo
•lenských
stát•
Evropské
unie
nebo
jejich
rodinní
p•íslušníci získali v jiném •lenském stát• Evropské unie, se
postupuje podle zvláštního právního p•edpisu 30a). Pokud
komise pro p•ezkoušení odborné zp•sobilosti uzná odbornou
kvalifikaci podle odstavce 4 pouze •áste•n•, je uchaze•
oprávn•n skládat rozdílovou zkoušku. U rozdílové zkoušky
není uchaze• zkoušen z t•ch oblastí, uvedených v provád•cím
právním p•edpisu 37c), ve kterých mu byla uznána získaná
odborná kvalifikace postupem podle v•ty první. Ustanovení
odstavce 4 v•t druhé a t•etí se použije obdobn•.
(6) Za praxi na úseku ochrany zdraví a životních
podmínek se považuje pracovní •innost, jejíž náplní bylo
posuzování složek životního a pracovního prost•edí a
hodnocení jejich vlivu na zdraví •lov•ka, a to podle
potvrzení zam•stnavatele nebo p•edložených výsledk• takového
posuzování. Do doby praxe se nepo•ítá základní, náhradní a
civilní služba, doba mate•ské a rodi•ovské dovolené. O
uznání praxe, jejíž výkon byl p•erušen na dobu delší než 5
let,
rozhoduje
na
žádost
fyzické
osoby
Ministerstvo
zdravotnictví. P•i uznávání dokladu o praxi, který vydal
p•íslušný orgán jiného •lenského státu Evropské unie, se
postupuje podle zvláštního právního p•edpisu 30a).
(7) Název organiza•ní složky státu nebo p•ísp•vkové
organizace pov••ené organizováním a provád•ním kurs• v
hodnocení
zdravotních
rizik
uve•ejní
Ministerstvo
zdravotnictví ve V•stníku Ministerstva zdravotnictví.
(8) V žádosti o vydání osv•d•ení o autorizaci k
hodnocení zdravotních rizik fyzická osoba uvede jméno,
p•íjmení,
nejvyšší
dosažené
vzd•lání
a
obor
studia,
akademické hodnosti, místo trvalého pobytu nebo bydlišt•,
nemá-li na území •eské republiky trvalý pobyt. K žádosti
p•ipojí doklady osv•d•ující skute•nosti uvedené v odstavcích
2 až 7.
(9) Pro ud•lení osv•d•ení o autorizaci, námitkové
•ízení, dobu platnosti autorizace a její prodloužení, pro
sjednání a úhradu ceny autorizace a jejího prodloužení,
jakož i pro provád•ní kontroly nad dodržováním podmínek
autorizace a pro odn•tí osv•d•ení o autorizaci platí § 83c.

(10) Autorizace zaniká
a) odn•tím osv•d•ení o autorizaci za podmínek odstavce 9 a §
83c odst. 5,
b) uplynutím doby, na kterou byla ud•lena, pokud nedošlo na
základ• žádosti fyzické osoby, která je držitelem osv•d•ení
o autorizaci, k jejímu prodloužení,
c) smrtí fyzické osoby, která je držitelem
autorizaci, nebo jejím prohlášením za mrtvou.

osv•d•ení

o

§ 83f
(1) Osv•d•ení o autorizaci se nevyžaduje u fyzické
osoby, která je usazena v jiném •lenském stát• Evropské unie
a na území •eské republiky hodlá do•asn• vykonávat •innost
uvedenou v § 83a nebo § 83e, pokud prokáže, že je
a) státním p•íslušníkem •lenského státu Evropské unie,
b) držitelem oprávn•ní k výkonu •inností uvedených v
odstavci 1 podle právních p•edpis• jiného •lenského státu
Evropské unie, pokud se v tomto stát• takové oprávn•ní
vyžaduje,
c) bezúhonná.
(2) V p•ípad• •inností podle § 83a je tato fyzická
osoba povinna p•edložit Ministerstvu zdravotnictví seznam
metod, postup• odb•r• a úprav vzork• pro ú•ely m••ení •i
vyšet•ování v•etn• kone•ných analytických metod a postup•,
které
budou
použity.
V
p•ípad•
zpracování
hodnocení
zdravotních rizik podle § 83e je tato fyzická osoba povinna
p•edložit
Ministerstvu
zdravotnictví
d•íve
zpracovaná
hodnocení zdravotních rizik.
(3) Doklady podle odstavc• 1
p•edložit p•ed zahájením •innosti.

a

2

je

osoba

povinna

(4) O nespln•ní požadavk• pro výkon •innosti uvedené v
§ 83a nebo § 83e vydá Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí
ve lh•t• 30 dn•.
(5) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 4,
m•že být •innost vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne
následujícího po dni, kdy uplynula lh•ta pro vydání tohoto
rozhodnutí.
§ 84

Státní zdravotní dozor
(1) P•i výkonu státního zdravotního dozoru orgány
ochrany ve•ejného zdraví v rozsahu své p•sobnosti
a) dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochran•
ve•ejného zdraví p•ímo použitelnými p•edpisy Evropských
spole•enství, tímto zákonem, zvláštními právními p•edpisy a
rozhodnutím •i opat•ením orgánu ochrany ve•ejného zdraví
vydaným na základ• t•chto právních p•edpis•; státnímu
zdravotnímu dozoru nepodléhají podmínky vzniku živností
podle § 59, zásady správné laboratorní praxe pro zkoušení
chemických
látek
podle
§
29
odst.
2
a
povinnosti
provozovatele rozhlasového a televizního vysílání podle § 95
odst. 1,
b) mohou pozastavit výkon •innosti, pokud p•i ní byly
porušeny povinnosti v ochran• ve•ejného zdraví, a to do doby
odstran•ní závady,
c) mohou p•edb•žným opat•ením pozastavit uvedení na trh 4a)
nebo do ob•hu 4c), distribuci a prodej výrobk• podez•elých z
nebezpe•nosti 26a); mohou na•ídit vy•azení z distribuce a
prodeje výrobk•, které nespl•ují požadavky stanovené tímto
zákonem nebo zvláštním právním p•edpisem a na jejich základ•
vydaným rozhodnutím nebo opat•ením orgánu ochrany ve•ejného
zdraví, nebo zakázat jejich uvád•ní do ob•hu 4c) nebo na
trh,
d) mohou prov••ovat znalosti podle § 19 odst. 3 a rozhodnout
o
tom,
že
fyzická
osoba
vykonávající
•innosti
epidemiologicky závažné nemá znalosti nutné k ochran•
ve•ejného zdraví,
e) mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné
vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti (§ 18 odst. 2 a § 21
odst. 2), a to do doby odstran•ní závady, jakož i stanovit
ú•el, pro který lze takovou vodu používat; mohou ur•it
nápravná opat•ení v p•ípad• nedodržení jakosti pitné vody,
teplé vody nebo vody jiné jakosti, upravené tímto zákonem,
nebo zm•nit nápravná opat•ení, stanovená kontrolovanou
osobou, 50) a to do doby odstran•ní závady,
f) mohou na•ídit v•tší •etnost kontroly vody v koupališti,
jestliže jakost vody nedává záruku dodržení požadavk•
stanovených nebo povolených podle § 6, a dobu provád•ní
takových kontrol,
g) mohou zakázat používání vody v koupališti a to i jen pro
n•které skupiny obyvatel nebo zakázat zdroj vody pro bazén
um•lého koupališt• nebo sauny, která nevyhovuje požadavk•m

stanoveným nebo povoleným podle § 6, a dále vody, která
výskytem dalších látek nebo sou•ástí ve zjišt•né koncentraci
nebo množství ohrožuje ve•ejné zdraví, a to do doby
odstran•ní závady,
h) mohou zakázat provoz pískovišt• venkovní hrací plochy
ur•ené pro hry d•tí, nejsou-li dodrženy stanovené hygienické
limity nebo provozní •ád (§ 13 odst. 2), a to do doby
odstran•ní závady,
i) mohou na•ídit úpravu provozního •ádu podle § 4 odst. 3, §
6 odst. 3 písm. c), § 7 odst. 2, § 13 odst. 2, § 15 odst. 2,
§ 21 odst. 3 a § 21a, pokud podmínky v n•m uvedené nevedou k
ochran• ve•ejného zdraví,
j) mohou stanovit podmínky konání školy v p•írod•,
zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro d•ti (§ 12) a v
p•ípad•
ohrožení
ve•ejného
zdraví
školu
v
p•írod•,
zotavovací akci nebo jinou podobnou akci pro d•ti zakázat,
k) mohou odejmout povolení vydané podle § 4 odst. 6, § 5
odst. 5 až 8, § 6 odst. 5, § 14, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2,
§ 21 odst. 2, § 31 odst. 1 a § 41a odst. 2, nespl•uje-li
osoba podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, nebo je-li
ohroženo
ve•ejné
zdraví;
odejmutí
povolení
vydaného
Ministerstvem zdravotnictví musí být p•edem projednáno s
tímto správním ú•adem,
l) mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku,
vibrací nebo zdroje neionizujícího zá•ení, je-li to nezbytné
k ochran• ve•ejného zdraví, a to do doby odstran•ní závady,
m) mohou p•edb•žným opat•ením pozastavit používání látky,
suroviny, polotovaru nebo potraviny ur•ené k výrob• nebo
p•íprav• pokrmu podez•elých z toho, že nevyhovují požadavk•m
na zdravotní nezávadnost a •istotu stanoveným zvláštními
právními p•edpisy 23) nebo rozhodnutím orgánu ochrany
ve•ejného zdraví; mohou rozhodnutím zakázat používání látky,
suroviny, polotovaru nebo potraviny ur•ených k výrob• nebo
p•íprav• pokrmu, pokud nevyhovují požadavk•m na zdravotní
nezávadnost,
jakost,
•istotu
a
zna•ení,
stanoveným
zvláštními právními p•edpisy 23) nebo rozhodnutím orgánu
ochrany ve•ejného zdraví, nebo nejsou za stanovených
podmínek skladovány, jakož i na•ídit provedení sanitace nebo
zm•nu technologického postupu výroby nebo p•ípravy pokrmu,
n) mohou stanovit odchylný zp•sob zacházení s prádlem ze
zdravotnického za•ízení nebo ústavu sociální pé•e, je-li to
nezbytné pro zamezení vzniku a ší•ení infek•ních onemocn•ní,

o) mohou uložit ur•ení a m••ení faktor• životních a
pracovních podmínek ke zjišt•ní, zda není ohroženo ve•ejné
zdraví nebo ur•ení p•í•iny poškození zdraví,
p) mohou uložit zajišt•ní zpracování hodnocení zdravotních
rizik osob•, jejíž •innost je nebo m•že být zdrojem takového
rizika,
r)
mohou
na•ídit
okamžité
uzav•ení
provozovny
nebo
pozastavení výkonu •innosti na dobu nejdéle 2 následujících
provozních dn• od okamžiku zjišt•ní porušení povinnosti,
které m•že mít za následek ohrožení života nebo zdraví,
s) mohou na•ídit k ochran• zdraví zam•stnance nebo osoby
uvedené v § 43 provedení opat•ení k omezení rizik plynoucích
z
fyzikálních,
mikroklimatických,
chemických
nebo
biologických faktor• pracovních podmínek, fyzické nebo
duševní zát•že a ze souvisejících pracovních podmínek; mohou
na•ídit zm•nu opat•ení p•ijatých zam•stnavatelem podle
zvláštního právního p•edpisu k ochran• zdraví p•i práci,
t) mohou k ochran• zdraví zam•stnavateli stanovit p•ísn•jší
nejvyšší p•ípustné hodnoty škodlivých faktor• pracovních
podmínek, než stanoví zvláštní právní p•edpisy, vyskytuje-li
se na pracovišti sou•asn• více škodlivých faktor•, p•i
vysokém
fyzickém
zatížení
zam•stnanc•
vystavených
na
pracovišti p•sobení škodlivých faktor•, p•i p•ekra•ování
limitních hodnot biologických expozi•ních test•, nebo pokud
to je t•eba s ohledem na ochranu zdraví mladistvých
zam•stnanc•,
student•,
spolupracujících
mladistvých
rodinných p•íslušník• nebo žák• na výukových pracovištích,
u) zjišt•ní, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny
k jejich výrob• •i p•íprav• jsou zjevn• zdravotn• závadné
nebo p•i zjišt•ní, že potraviny uvád•né do ob•hu 48) jsou
zjevn• zdravotn• závadné, je mohou na míst• znehodnotit nebo
na•ídit jejich znehodnocení •i likvidaci, a to na náklad
kontrolované osoby, která je povinna zp•sob a provedení
znehodnocení nebo likvidace orgánu ochrany ve•ejného zdraví
prokázat,
v) mohou na•ídit z protiepidemických d•vod• nebo ke
zdravotního stavu fyzických osob vykonávajících
epidemiologicky závažné léka•ské prohlídky a
laboratorní a jiná vyšet•ení nutná k p•edcházení
ší•ení infek•ních onemocn•ní,

zjišt•ní
•innosti
pot•ebná
vzniku a

w) k p•edcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou
prací mohou, jde-li o výkon rizikových prací, zam•stnavateli
nebo osob• uvedené v § 43 na•ídit mimo•ádné léka•ské

preventivní prohlídky a upravit zp•sob a rozsah sledování
zát•že organismu faktory pracovních podmínek; mimo•ádné
léka•ské
preventivní
prohlídky
pracovník•
se
zdroji
ionizujícího zá•ení kategorie A stanoví p•íslušný orgán
ochrany ve•ejného zdraví za podmínek upravených zvláštním
právním p•edpisem, 33a)
y) mohou na•ídit fyzické osob•, která vylu•uje choroboplodné
zárodky, ale není nosi•em podle § 53 odst. 1, opat•ení v
rozsahu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c), s výjimkou lé•ení.
(2) V p•ípadech podle odstavce 1 písm. b), e), g), h) a
l)
je
osoba,
které
bylo
nápravné
opat•ení
uloženo
neprodlen•, povinna informovat p•íslušný orgán ochrany
ve•ejného zdraví o odstran•ní závady a, spo•ívá-li závada ve
skute•nosti, kterou lze m••it nebo provést její laboratorní
vyšet•ení, p•edložit i d•kaz o dodržování povinností
stanovených
p•ímo
použitelnými
p•edpisy
Evropských
spole•enství a právními p•edpisy nebo uložených na jejich
základ• rozhodnutím p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného
zdraví. Pro ú•ely tohoto d•kazu m•že osoba m••ení a
laboratorní vyšet•ení provést jen prost•ednictvím držitele
autorizace (§ 83c), držitele osv•d•ení o akreditaci 4a) nebo
osoby, která má osv•d•ení o dodržování zásad správné
laboratorní
praxe
30)
pro
p•íslušný
obor
m••ení
a
vyšet•ování, je-li pro p•íslušný obor m••ení a vyšet•ování
autorizace, akreditace •i vydání osv•d•ení právními p•edpisy
upraveno, pokud není sama takto kvalifikovaná. Ur•ení a
m••ení faktor• životních a pracovních podmínek podle
odstavce 1 písm. o) lze provést jen prost•ednictvím držitele
autorizace (§ 83c), držitele osv•d•ení o akreditaci 4a) nebo
osoby, která má osv•d•ení o dodržování zásad správné
laboratorní
praxe
30)
pro
p•íslušný
obor
m••ení
a
vyšet•ování, je-li pro p•íslušný obor m••ení a vyšet•ování
autorizace, akreditace •i vydání osv•d•ení právními p•edpisy
upraveno. V•ty druhá a t•etí se nepoužijí, stanoví-li tento
zákon pro p•íslušné m••ení jinak (§ 32a).
(3) Pro opat•ení podle odstavce 1 písm. r) a u) neplatí
správní •ád. Toto opat•ení oznámí zam•stnanec orgánu ochrany
ve•ejného zdraví ústn• osob• uvedené v § 88 odst. 2 v•t•
první a u•iní o n•m písemný zápis. Opat•ení podle odstavce 1
písm. r) a opat•ení podle odstavce 1 písm. u), kterým
zam•stnanec p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví
na•ídí
znehodnocení
•i
likvidaci
pokrmu,
suroviny,
polotovaru nebo potraviny k výrob• •i p•íprav• pokrmu nebo
epidemiologicky rizikové potraviny, je ú•inné okamžikem jeho
oznámení. Nedojde-li v p•ípad• podle odstavce 1 písm. r) k
odstran•ní zjišt•ného porušení povinnosti, je •editel
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví oprávn•n tuto

lh•tu prodloužit, a to do doby odstran•ní závady; pro toto
opat•ení neplatí správní •ád. Nesouhlasí-li kontrolovaná
osoba s opat•ením podle odstavce 1 písm. u) nebo s opat•ením
podle v•ty •tvrté, m•že proti nim podat písemn• námitky,
nejpozd•ji do 3 dn• ode dne sepsání zápisu nebo opat•ení
podle v•ty •tvrté. Podané námitky nemají odkladný ú•inek. O
podaných námitkách rozhodne bezodkladn• •editel p•íslušného
orgánu ochrany ve•ejného zdraví. Jsou-li pro to d•vody,
námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a opat•ení potvrdí.
Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doru•uje
kontrolované osob•. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat
odvolání.
(4)
Státní
zdravotní
dozor
vykonávají
krajské
hygienické stanice podle kontrolních plán•, které ur•ují
priority •innosti na tomto úseku ochrany ve•ejného zdraví.
(5) P•i pln•ní úkol• podle tohoto zákona a zvláštních
právních p•edpis• jsou orgány ochrany ve•ejného zdraví v
rozsahu své p•sobnosti oprávn•ny p•ijímat opat•ení na
základ• a v mezích p•ímo použitelných p•edpis• Evropských
spole•enství.
ODDÍL 2
Právní p•edpisy v oblasti ochrany ve•ejného zdraví
§ 85
(1) Mimo•ádná opat•ení p•i epidemii a nebezpe•í jejího
vzniku a dále mimo•ádná opat•ení k ochran• zdraví fyzických
osob p•i výskytu nebezpe•ných 26a) a z nebezpe•nosti
podez•elých výrobk• a nejakostních a z porušení jakosti
podez•elých
vod,
p•i
živelních
pohromách
a
jiných
mimo•ádných událostech a jejich ukon•ení v•etn• uvoln•ní
výrobk• na trh nebo do ob•hu lze stanovit pro správní obvod
krajské hygienické stanice nebo jeho •ást právním p•edpisem
krajské hygienické stanice. Právním p•edpisem krajské
hygienické stanice lze k ochran• ve•ejného zdraví na•ídit
též provedení velkoplošné (území obce nebo m•stské •ásti)
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
(2) Krajská hygienická stanice informuje o zám•ru vydat
právní p•edpis podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Právní p•edpisy podle odstavce 1 se ozna•ují názvem
na•ízení krajské hygienické stanice. Na•ízení krajské
hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede
tak, že se na•ízení vyv•sí na ú•ední desce krajské
hygienické stanice na dobu nejmén• 15 dn•. Dnem vyhlášení je

první den jeho vyv•šení na ú•ední desce krajské hygienické
stanice. Tento zp•sob vyhlášení je podmínkou platnosti
na•ízení
krajské
hygienické
stanice.
Na•ízení
nabývá
ú•innosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení,
pokud v n•m není stanoveno jinak.
(4) Na•ízení krajské hygienické stanice jsou krom• toho
povinny vyv•sit na své ú•ední desce obce ur•ené v na•ízení.
ODDÍL 3
Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
§ 86
nadpis vypušt•n
(1)
K
vyšet•ování
a
m••ení
složek
životních
a
pracovních podmínek, výrobk•, k vyšet•ování biologického
materiálu a k provád•ní biologických expozi•ních test• pro
ú•ely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování
ukazatel•
zdravotního
stavu
obyvatelstva,
monitorování
vztah• zdravotního stavu obyvatelstva a faktor• životního
prost•edí a životních a pracovních podmínek, p•íprav•
podklad• pro hodnocení a •ízení zdravotních rizik a pro
•innost
orgánu
ochrany
ve•ejného
zdraví
jako
složky
integrovaného
záchranného
systému,
k
podílení
se
na
provád•ní místních program• ochrany a podpory zdraví, jakož
i k výchov• k podpo•e a ochran• ve•ejného zdraví a k
poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku
ochrany ve•ejného zdraví se z•izují zdravotní ústavy se
sídlem v Praze, Kolín•, •eských Bud•jovicích, Plzni,
Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové,
Pardubicích, Jihlav•, Brn•, Olomouci, Ostrav• a ve Zlín•.
Zdravotní ústavy jsou p•ísp•vkovými organizacemi; funkcí
jejich
z•izovatele
plní
Ministerstvo
zdravotnictví.
Zdravotní ústavy mohou v hlavní •innosti dále poskytovat
závodní preventivní pé•i, specializovanou diagnostickou a
ambulantní pé•i v oblastech mikrobiologie, imunologie,
alergologie a parazitologie, provád•t genotoxikologická a
cytogenetická laboratorní vyšet•ení, vyšet•ení anti-HIV
protilátek, referen•ní •innost, klinické hodnocení ú•ink•
lé•iv, o•kovacích látek a zdravotnických prost•edk• a
ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
(2) K p•íprav• podklad• pro národní zdravotní politiku,
pro ochranu a podporu zdraví, k zajišt•ní metodické a
referen•ní •innosti na úseku ochrany ve•ejného zdraví, k
monitorování a výzkumu vztah• životních podmínek a zdraví, k
mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných

služeb v ochran• ve•ejného zdraví, k postgraduální výchov• v
léka•ských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní
výchovu obyvatelstva se z•izuje Státní zdravotní ústav se
sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je p•ísp•vkovou
organizací; funkci jejího z•izovatele plní Ministerstvo
zdravotnictví. Státní zdravotní ústav m•že v hlavní •innosti
dále provád•t v•deckou a výzkumnou •innost v ochran• a
podpo•e zdraví, notifika•ní •innost, •innost uvedenou v
odstavci 1 a dále •innost, pro jejíž výkon tento zákon jinak
stanoví podmínku autorizace nebo akreditace.
(3) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou
zdravotnickými
za•ízeními.
Zdravotní
ústavy
a
Státní
zdravotní ústav jsou oprávn•ny zpracovávat za ú•elem
p•ípravy podkladu pro tvorbu státní zdravotní politiky a
sledování dlouhodobých trend• výskytu infek•ních a jiných
hromadn•
se
vyskytujících
onemocn•ní
údaje
o
zdraví
fyzických osob v souvislosti s p•edcházením vzniku a ší•ení
infek•ních onemocn•ní, ohrožení nemocí z povolání a jiných
poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob
škodlivinám
v
pracovním
a
životním
prost•edí
a
o
epidemiologii drogových závislostí a p•edávat je orgán•m
ochrany ve•ejného zdraví.
(4) Statutárním orgánem zdravotních ústav• a Státního
zdravotního ústavu je •editel, kterého jmenuje a odvolává na
návrh
hlavního
hygienika
•eské
republiky
ministr
zdravotnictví. Další úkoly zdravotních ústav• a Státního
zdravotního
ústavu
stanoví
Ministerstvo
zdravotnictví
statutem.
(5) Zdravotní ústavy, uvedené v odstavci 1, mohou
vykonávat •innosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví
podmínku autorizace nebo akreditace, jen pokud tuto podmínku
spl•ují.
§ 87
zrušen
ODDÍL 4
Oprávn•ní a povinnosti zam•stnanc• orgán• ochrany
ve•ejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob
§ 88
(1) Zam•stnanci orgán• ochrany ve•ejného zdraví se p•i
pln•ní úkol• orgán• ochrany ve•ejného zdraví a výkonu
oprávn•ní podle tohoto zákona a zvláštních právních p•edpis•

prokazují služebním pr•kazem, jehož vzor upraví provád•cí
právní p•edpis. Služební pr•kaz je u zam•stnanc• orgán•
ochrany
ve•ejného
zdraví
pov••ených
výkonem
státního
zdravotního dozoru dokladem o pov••ení k této kontrolní
•innosti.
Pokud
hrozí
ší•ení
nákazy,
zvýšený
výskyt
p•enaše••
infek•ních
onemocn•ní
a
škodlivých
nebo
epidemiologicky významných •lenovc•, hlodavc• a dalších
živo•ich• a ke zjišt•ní ohniska nákazy, k na•ízení,
provedení a kontrole protiepidemických opat•ení mohou v
mimo•ádných p•ípadech hodných zvláštního z•etele vstupovat
do obydlí fyzických osob. Fyzické osoby jsou povinny jim
tento vstup umožnit a strp•t •i provést opat•ení na•ízená
podle tohoto zákona k zamezení vzniku a ší•ení infek•ních
onemocn•ní.
(2) Zam•stnanci orgán• ochrany ve•ejného zdraví mohou
po p•edložení služebního pr•kazu vykonat státní zdravotní
dozor v provozovn•, v jiné stavb• nebo za•ízení (dále jen
"provozovna"), je-li p•i zahájení jeho výkonu p•ítomna
kontrolovaná osoba, 50) zam•stnanec kontrolované osoby, •len
jejího
statutárního
orgánu,
spolupracující
rodinný
p•íslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo
zabezpe•uje
•innost,
která
je
p•edm•tem
•innosti
kontrolované osoby. Fyzickou osobu uvedenou ve v•t• první
zam•stnanec orgánu ochrany ve•ejného zdraví seznámí s
obsahem protokolu o kontrolním zjišt•ní a p•edá jí jeho
stejnopis. Seznámení s protokolem a jeho p•evzetí potvrzuje
fyzická osoba podpisem protokolu o kontrolním zjišt•ní.
Odmítne-li fyzická osoba seznámit se s kontrolním zjišt•ním
nebo toto seznámení potvrdit, vyzna•í se tyto skute•nosti v
protokolu. V ostatních p•ípadech výkonu státního zdravotního
dozoru zam•stnanec orgánu ochrany ve•ejného zdraví oznámí
kontrolované osob• vykonání státního zdravotního dozoru po
jeho skon•ení, a seznámí ji s protokolem o m••ení nebo jiném
vyšet•ení a s protokolem o kontrolním zjišt•ní 50); takto
postupuje orgán ochrany ve•ejného zdraví i p•i výkonu
státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických
limit• hluku, vibrací a neionizujícího zá•ení, a to i v
p•ípad•, kdy je vykonáván v provozovn•. Je-li p•edm•tem
státního zdravotního dozoru podle v•ty první zjišt•ní
vyžadující
vyšet•ení
odebraného
vzorku
nebo
m••ení,
seznámení kontrolované osoby 50) s protokolem o m••ení nebo
jiném vyšet•ení a s protokolem o kontrolním zjišt•ní 50)
zam•stnanec orgánu ochrany ve•ejného zdraví provede až po
skon•ení státního zdravotního dozoru, kdy je vyhodnocen
výsledek m••ení •i vyšet•ení, který uvede v protokolu o
kontrolním zjišt•ní 50). Seznámení kontrolované osoby s
protokolem o kontrolním zjišt•ní 50) a výsledky kontroly
podle v•t páté a šesté m•že zam•stnanec orgánu ochrany
ve•ejného
zdraví
provést
doru•ením
t•chto
doklad•
o

kontrolním zjišt•ní kontrolované osob• 50) nebo postupem
podle v•t druhé až •tvrté. P•i výkonu státního zdravotního
dozoru jsou zam•stnanci orgán• ochrany ve•ejného zdraví
oprávn•ni ov••ovat podle osobních doklad• (ob•anský pr•kaz
nebo cestovní pas) totožnost fyzických osob uvedených ve
v•t• první. Fyzické osoby jsou povinny pro tyto ú•ely
zam•stnanc•m
ochrany
ve•ejného
zdraví
osobní
doklad
p•edložit. K ov••ení podmínek vzniku onemocn•ní pro ú•ely
posuzování nemocí z povolání jsou zam•stnanci orgánu ochrany
ve•ejného zdraví oprávn•ni vstupovat do provozoven.
(3) Zam•stnanci orgán• ochrany ve•ejného zdraví jsou
p•i výkonu státního zdravotního dozoru a p•i pln•ní dalších
úkol• podle tohoto zákona a zvláštních právních p•edpis•
dále oprávn•ni
a) provád•t m••ení a odebírat materiál a vzorky pot•ebné pro
pln•ní úkol• orgánu ochrany ve•ejného zdraví; o provedeném
odb•ru vzork• a m••ení po•izují protokol,
b)
po•izovat
skute•nostech,

obrazovou

dokumentaci

o

zjišt•ných

c) nahlížet do doklad•, dalších písemností a záznam• dat,
•init si z nich výpisy a požadovat písemná nebo ústní
vysv•tlení,
d) v rozsahu nezbytném pro výkon zákonem stanovených
oprávn•ní nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené
zdravotnickými za•ízeními v•etn• zdravotnické dokumentace
zam•stnanc•
vedené
za•ízením
vykonávajícím
závodní
preventivní pé•i a •init si z ní výpisy.
(4) Protokoly o kontrolním zjišt•ní, 50) odb•ru vzork•
a m••ení, výpisy •i kopie z písemností a záznam• dat a
obrazová dokumentace, je-li po•ízena, jsou dokladem o
kontrolním zjišt•ní. Proti protokolu o kontrolním zjišt•ní
m•že fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 v•t• první podat
námitky ve lh•t• do 3 dn• ode dne seznámení s protokolem;
jde-li však o kontrolní zjišt•ní ve v•ci bezpe•nosti výrobk•
a jakosti vod, m•že tato fyzická osoba podat námitky pouze
p•ímo
do
protokolu.
O
námitkách
rozhoduje
•editel
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví. V •ízení o
námitkách se postupuje podle zvláštního právního p•edpisu
50a).
(5) Kontrolované osoby 50) jsou povinny vytvo•it
podmínky k provedení státního zdravotního dozoru, zejména
jsou povinny poskytnout sou•innost odpovídající oprávn•ním
orgánu ochrany ve•ejného zdraví podle odstavc• 1 až 4. Pokud
není v odstavcích 1 až 4 stanoveno jinak, mají kontrolované

osoby povinnosti a zam•stnanci orgán• ochrany ve•ejného
zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor, oprávn•ní a
povinnosti podle zvláštního právního p•edpisu. 50)
(6) Zam•stnanci orgán• ochrany ve•ejného zdraví jsou
oprávn•ni p•izvat k ú•asti na pln•ní úkol• podle tohoto
zákona
a
zvláštních
právních
p•edpis•
zam•stnance
zdravotního ústavu, pop•ípad• jiné odborn• zp•sobilé osoby.
Tito zam•stnanci zdravotního ústavu a jiné odborn• zp•sobilé
osoby mají práva a povinnosti kontrolních zam•stnanc•, a to
v rozsahu pov••ení daného jim p•íslušným orgánem ochrany
ve•ejného zdraví. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit
jim
výkon
oprávn•ní
v
rozsahu
pov••ení.
Zam•stnance
zdravotního ústavu a jiné odborn• zp•sobilé osoby nelze
pov••it oprávn•ním ukládat opat•ení nebo sankce podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních p•edpis•. Zam•stnanci
Státního zdravotního ústavu, zdravotních ústav•, jakož i
zam•stnanci jiné odborn• zp•sobilé osoby jsou povinni
zachovávat ml•enlivost o individuálních údajích vztahujících
se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se
p•i postupu podle tohoto zákona dozv•d•li.
§ 88a
(1) Pouze zam•stnanci s odbornou zp•sobilostí k výkonu
zdravotnického povolání léka•e, zdravotni•tí pracovníci a
jiní odborní pracovníci s odbornou zp•sobilostí k výkonu
zdravotnického povolání 51) mohou plnit úkoly orgán• ochrany
ve•ejného zdraví, uvedených v § 78 odst. 1 písm. a) až c),
a) p•i výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti prevence
vzniku a ší•ení infek•ních onemocn•ní a nad pln•ním
povinností zdravotnickými za•ízeními,
b) jejichž p•edm•tem je zjišt•ní zdravotního stavu fyzické
osoby v•etn• nahlížení do zdravotnické dokumentace,
c) p•i hodnocení zdravotních rizik,
d) p•i odborném •ízení •innosti za•ízení vykonávajícího
závodní
preventivní
pé•i
a
usm•r•ování
•innosti
zdravotnických
za•ízení
v
ochran•
p•ed
infek•ními
onemocn•ními v•etn• nemocni•ních nákaz, nemocemi podmín•nými
prací a jinými poškozeními zdraví z práce,
e) p•i vydávání o•kovacích látek,
f) p•i provád•ní ov••ení pracovních
posuzování nemocí z povolání.

podmínek

pro

ú•ely

(2) •inností podle odstavce 1 léka•e, zdravotnického
pracovníka
a
jiného
odborného
pracovníka
s
odbornou
zp•sobilostí k výkonu zdravotnického povolání se nep•erušuje
výkon zdravotnického povolání 51).
(3) Léka•i, zdravotni•tí pracovníci a jiní odborní
pracovníci s odbornou zp•sobilostí k výkonu zdravotnického
povolání, vykonávající •innosti podle odstavce 1, jsou
povinni se celoživotn• vzd•lávat v rozsahu a za podmínek
zvláštního právního p•edpisu 51).
(4) Uznávání zp•sobilosti k výkonu zdravotnického
povolání upravují zvláštní právní p•edpisy 51).
§ 89
(1) Zam•stnanci orgán• ochrany ve•ejného zdraví jsou
povinni zachovávat ml•enlivost o individuálních údajích
vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o
kterých se p•i postupu podle tohoto zákona, zvláštního
právního p•edpisu upravujícího ochranu zdraví p•i práci a
zvláštních právních p•edpis• upravujících p•sobnost orgán•
ochrany ve•ejného zdraví dozv•d•li. Porušením povinnosti
zachovávat ml•enlivost není, jestliže takové údaje v
nezbytn• nutném rozsahu sd•lují
a) na základ• písemného souhlasu fyzické osoby, které se
informace p•ímo týká,
b) orgánu ochrany ve•ejného zdraví,
c) léka•i v rámci návazné zdravotní pé•e,
d) osobám blízkým, 52) jedná-li se o údaje o zdravotním
stavu, které jsou nezbytné pro ochranu ve•ejného zdraví,
e) zdravotní pojiš•ovn• k vym••ení p•irážky a pro •ízení o
náhrad• škody a okresní správ• sociálního zabezpe•ení k
vym••ení p•irážky,
f) zdravotnickému za•ízení oprávn•nému podle zvláštního
právního p•edpisu uznávat nemoci z povolání v souvislosti s
šet•ením nemocí z povolání, 45)
g) orgánu inspekci
pracovního úrazu,

práce

53)

v

h) orgánu sociáln•-právní ochrany
ochranou zdraví d•tí a mladistvých,

souvislosti
d•tí

v

se

šet•ením

souvislosti

s

i) Ve•ejnému ochránci práv v souvislosti s šet•ením podle
zvláštního zákona.
(2) Na vyžádání státního zástupce a po podání žaloby
též p•edsedy senátu jsou orgány ochrany ve•ejného zdraví
oprávn•ny sd•lit individuální údaje vztahující se k fyzickým
osobám a obchodní tajemství, o kterých se p•i postupu podle
tohoto zákona dozv•d•li.
(3) Povinnost oznamovat ur•ité skute•nosti
zvláštními právními p•edpisy není dot•ena.

uložená

§ 90
Vstupné do budov, provozoven, místností, objekt• a
za•ízení p•i pln•ní úkol• v ochran• ve•ejného zdraví a
náklady na po•ízení a p•edání protokol• podle § 4 odst. 1 a
§ 6 odst. 3 písm. a) orgány ochrany ve•ejného zdraví
nehradí. Za kontrolní vzorky výrobku odebrané pro ú•ely
státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzork• vody a vzork•
písku z pískoviš•, zaplatí orgán ochrany ve•ejného zdraví
kontrolované osob• 50) •ástku ve výši ceny, za kterou
kontrolovaná osoba výrobek b•žn• na trhu prodává, nebo za
kterou výrobek po•ídila, 53a) pokud o náhradu požádá ve
lh•t• do 6 m•síc• ode dne, kdy byla seznámena se
skute•ností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními
p•edpisy,
rozhodnutím
nebo
opat•ením
orgánu
ochrany
ve•ejného zdraví. •ástku ve výši ceny však orgán ochrany
ve•ejného zdraví neposkytne, jde-li o výrobek, který
nespl•uje požadavky stanovené právními p•edpisy, rozhodnutím
nebo opat•ením orgánu ochrany ve•ejného zdraví.
§ 91
zrušen

DÍL 2
Sankce a správní •ízení
Ukládání pokut
§ 92
(1) Za nespln•ní nebo porušení povinností stanovených
tímto zákonem, zvláštními právními p•edpisy nebo na jejich
základ• vydanými rozhodnutími •i opat•eními orgánu ochrany
ve•ejného zdraví, p•ímo použitelnými p•edpisy Evropských
spole•enství, právním p•edpisem podle § 85 a za nespln•ní

nebo porušení povinností stanovených zvláštními právními
p•edpisy k ochran• zdraví p•i práci a k zajišt•ní a výkonu
závodní preventivní pé•e v rozsahu § 82 odst. 2 písm. n)
uloží orgán ochrany ve•ejného zdraví oprávn•ný vykonávat
státní zdravotní dozor fyzické osob• p•i její podnikatelské
•innosti nebo právnické osob• pokutu do výše 2 000 000 K•.
(2) Došlo-li však nespln•ním nebo porušením povinností
podle odstavce 1 k poškození zdraví fyzických osob, vzniku
nebo hrozb• epidemie, m•že orgán ochrany ve•ejného zdraví
uvedený v odstavci 1 uložit fyzické osob• p•i její
podnikatelské •innosti nebo právnické osob• pokutu až do
výše 3 000 000 K•.
(3) Pokutu až do výše 100 000 K• m•že uložit orgán
ochrany ve•ejného zdraví uvedený v odstavci 1 fyzické osob•
p•i její podnikatelské •innosti a právnické osob• za uvedení
nepravdivých údaj• a informací a dále za zt•žování nebo
ma•ení výkonu státního zdravotního dozoru. Pokutu až do výše
1 000 000 K• m•že tento orgán ochrany ve•ejného zdraví
uložit
osob•,
která
neoprávn•n•
vystupovala
jako
autorizující osoba nebo držitel autorizace.
(4)
Uložením
pokuty
nejsou
dot•ena
zvláštních právních p•edpis• o náhrad• škody.

ustanovení

§ 93
(1) P•i rozhodování o uložení pokuty a její výši orgán
ochrany ve•ejného zdraví p•ihlíží zejména k závažnosti,
zp•sobu, dob• trvání a následk•m protiprávního jednání. V
p•ípad•, kdy došlo k náprav• bezprost•edn• poté, kdy bylo
zjišt•no porušení povinnosti, orgánu ochrany ve•ejného
zdraví
byla
poskytnuta
ú•inná
sou•innost,
nedošlo
k
poškození zdraví fyzických osob ani vzniku nebo hrozb•
epidemie, m•že orgán ochrany ve•ejného zdraví od uložení
pokuty upustit.
(2) •ízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1 roku
ode dne, kdy orgán ochrany ve•ejného zdraví nespln•ní nebo
porušení povinnosti zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne,
kdy k nespln•ní nebo porušení povinnosti došlo.
(3) P•i opakovaném zjišt•ní, že kontrolovaná osoba 50)
nesplnila nebo porušila tutéž povinnost do 3 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení p•edchozí pokuty
m•že orgán ochrany ve•ejného zdraví uložit pokutu až do výše
desetinásobku stanovených •ástek. Podmínka podle v•ty první
je spln•na i tehdy, jestliže orgán ochrany ve•ejného zdraví
zjistí, že stejná povinnost provozovatele nebyla spln•na ve

dvou nebo více jeho provozovnách.
(4) Orgán ochrany ve•ejného zdraví pokutu ukládá a
vybírá. Vymáhá ji celní ú•ad podle zvláštního právního
p•edpisu. 55)
(5) Výnos z pokut uložených orgánem ochrany ve•ejného
zdraví je p•íjmem státního rozpo•tu.
§ 94
Použití správního •ádu a ú•astníci •ízení
(1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje
správní •ád, 56) nestanoví-li tento zákon jinak. Stanoviska
uplatn•ná k politice územního rozvoje a územn• plánovací
dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná
podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního p•edpisu nebo územní souhlas anebo
ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního
•ádu 56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním
•ízení.
(2) Ú•astníkem •ízení podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 5 a
8, § 6 odst. 3 písm. c) a odst. 5, § 14, § 15 odst. 2, § 17
odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 26 odst.
4, 5 a 8, § 31 odst. 1 a § 72 odst. 1 je pouze navrhovatel.
Ú•astníkem •ízení podle § 37 odst. 2, 5 a 6, § 39 odst. 2
písm. a) a § 82 odst. 2 písm. c) až f), m) a n) je pouze
zam•stnavatel nebo osoba uvedená v § 43. Ú•astníkem •ízení
p•ed orgánem ochrany ve•ejného zdraví o uložení nápravného
opat•ení (§ 84) nebo sankce v p•ípad• porušení právní
povinnosti uložené nebo stanovené k ochran• ve•ejného zdraví
tímto nebo zvláštním zákonem nebo rozhodnutím, pop•ípad•
opat•ením orgánu ochrany ve•ejného zdraví na základ• tohoto
nebo
zvláštního
zákona,
fyzickou
osobou,
která
je
podnikatelem nebo právnickou osobou, je pouze osoba, které
tuto povinnost stanoví zákon nebo je jí uložena na základ•
zákona.
(3) Ú•astníkem •ízení podle § 46 odst. 3, § 53 odst. 3,
§ 67 odst. 1 a 3, § 70 odst. 2 a § 84 odst. 1 písm. v) je
fyzická osoba, které je opat•ení k p•edcházení vzniku a
ší•ení infek•ního onemocn•ní na•izováno.
(4) •ízení o námitkách podle § 3a odst. 6 v•ty t•etí, §
4 odst. 7 v•ty t•etí a § 61 odst. 5 a •ízení podle § 46
odst. 3, § 53 odst. 3, § 61 odst. 2, § 67 odst. 1 a 3, § 68
odst. 2, § 70 odst. 2, § 80 odst. 1 písm. g), § 82 odst. 2
písm. l) a § 84 odst. 1 písm. c), •ásti textu p•ed

st•edníkem, písmene e), písmene m), •ásti textu p•ed
st•edníkem a písmene y) se zahajuje doru•ením rozhodnutí.
Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1
písm. g) se doru•uje ve•ejnou vyhláškou. Doru•ení ve•ejnou
vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyv•sí po dobu 15
dn• na ú•edních deskách Ministerstva zdravotnictví a
krajských hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního
m•sta Prahy) v•etn• jejich územních pracoviš• (p•íloha •.
3). Místní p•íslušnost orgánu ochrany ve•ejného zdraví se v
p•ípad• postupu podle § 53 odst. 3 •ídí místem, kde se
fyzická osoba v dob• zahájení •ízení zdržuje.

DÍL 3
Opat•ení p•i mimo•ádných okolnostech
§ 95
(1) Je-li p•i epidemii, nebezpe•í jejího vzniku nebo
jejího zavle•ení ze zahrani•í, p•i výskytu nebezpe•ných 26a)
a z nebezpe•nosti podez•elých výrobk• a nejakostních nebo z
porušení jakosti podez•elých vod, p•i živelní pohrom• a jiné
mimo•ádné události bezprost•edn• ohroženo zdraví fyzických
osob, vyhlašuje se mimo•ádné opat•ení orgánu ochrany
ve•ejného
zdraví
podle
tohoto
zákona
v
celoplošném
rozhlasovém
a
televizním
vysílání.
43b)
Provozovatel
televizního vysílání je povinen zajistit soub•žné vysílání
zprávy v titulkové podob•. Okamžikem vyhlášení je takové
mimo•ádné opat•ení závazné pro všechny dot•ené osoby a ty
jsou povinny se mu podrobit. Stejným zp•sobem se oznamuje i
odvolání p•ijatých mimo•ádných opat•ení v•etn• uvoln•ní
výrobk• na trh nebo do ob•hu.
(2) Opat•ení podle odstavce 1 zve•ejní orgán ochrany
ve•ejného zdraví, který je vyhlásil, a obce ur•ené v
opat•ení vyv•šením na ú•edních deskách. Opat•ení p•ed
zavle•ením infek•ních onemocn•ní ze zahrani•í zve•ejní na
ú•ední desce na hrani•ních p•echodech a dalších místech, kde
jsou p•ekra•ovány státní hranice i celní ú•ady.
(3) Na rozhodování o t•chto opat•eních se nevztahuje
správní •ád.
(4) V p•ípad• mimo•ádných událostí 57), p•esahujících
území kraje nebo je-li vyhlášen krizový stav 58), je
Ministerstvo zdravotnictví oprávn•no uložit zam•stnanc•m
krajských hygienických stanic s odbornou zp•sobilostí pro
práci ve zdravotnictví (§ 88a) provád•ní stanovených výkon•
zdravotní pé•e.

HLAVA VI
OPAT•ENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ P•SOBNOSTI
§ 96
Obec m•že obecn• závaznou vyhláškou na•ídit pro území
obce nebo jeho •ást k ochran• zdraví p•ed vznikem a ší•ením
infek•ních
onemocn•ní
provedení
speciální
ochranné
dezinsekce a deratizace.

HLAVA VII
USTANOVENÍ SPOLE•NÁ, P•ECHODNÁ A ZÁV•RE•NÁ
DÍL 1
Spole•ná ustanovení
§ 97
(1) Náklady vzniklé pln•ním povinností v ochran•
ve•ejného zdraví nese osoba, které je povinnost uložena,
pokud tento zákon nebo zvláštní právní p•edpisy nestanoví
jinak. Nesení a hrazení náklad• vzniklých p•i výkonu
státního zdravotního dozoru stanoví zvláštní právní p•edpis.
50)
(2) Pokud bylo p•i výkonu státního zdravotního dozoru
zjišt•no nespln•ní •i porušení povinnosti, m•že orgán
ochrany ve•ejného zdraví uložit kontrolované osob• 50), u
které bylo porušení •i nespln•ní povinnosti zjišt•no, aby
uhradila
p•izvanému
zdravotnímu
ústavu
nebo
Státnímu
zdravotnímu ústavu náklady vynaložené na zjišt•ní závady.
§ 98
Povinnosti uložené podle tohoto zákona za•ízením pro
výchovu a vzd•lávání, zdravotnickým za•ízením, za•ízením
sociální pé•e a jeslím, jakož i dalším organiza•ním složkám
státu, kraje nebo obce, pokud nejsou právnickými osobami,
plní jejich z•izovatel.
§ 99
Vedle ustanovení, která upravují oprávn•ní orgánu
ochrany ve•ejného zdraví stanovit rozhodnutím nebo opat•ením

i podmínky, m•že orgán ochrany ve•ejného zdraví vázat na
podmínky rozhodnutí podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 5 a 8, § 6
odst. 3 písm. c) a odst. 5, § 14, § 15 odst. 2, § 17 odst.
5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 26 odst. 5 a 8,
§ 31 odst. 1, § 72 odst. 1 a § 84 odst. 1 písm. e), o) a r)
a opat•ení podle § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 a 3 a § 4 odst.
2, 4 a 6.
§ 99a
(1) Z•izovatel zdravotnického za•ízení, pokud jím je
územní samosprávný celek a takové zdravotnické za•ízení je
navázáno na rozpo•et tohoto územního samosprávného celku
(kraje nebo obce), nesmí do p•ijetí zákona o ve•ejných
neziskových ústavních zdravotnických za•ízeních p•evést toto
zdravotnické za•ízení do formy obchodní spole•nosti a ani
nesmí jeho provozování sv••it obchodní spole•nosti jinak
vytvo•ené.
(2)
Na
l•žková
zdravotnická
za•ízení,
jejichž
z•izovatelem jsou územní samosprávné celky a která mají již
podobu obchodní spole•nosti, nem•že být do p•ijetí zákona o
ve•ejných neziskových ústavních zdravotnických za•ízeních
prohlášen konkurs podle zvláštního právního p•edpisu 59).
§ 100
•innosti, k nimž je t•eba vypracovat provozní •ád a
p•edložit ho ke schválení orgánem ochrany ve•ejného zdraví,
lze zahájit až poté, kdy byl provozní •ád uvedeným orgánem
ochrany ve•ejného zdraví schválen. Osoby, které mají
povinnost vypracovat provozní •ád, jsou povinny seznámit s
ním své zam•stnance a další osoby, které pracují na jejich
pracovištích, a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.
§ 100a
Pokud z tohoto zákona nebo zvláštního právního p•edpisu
upravujícího p•sobnost orgánu ochrany ve•ejného zdraví
vyplývá pro zahrani•ní osobu povinnost p•edložit doklady
potvrzující ur•ité skute•nosti, rozumí se tím p•edložení
doklad• v•etn• jejich ov••eného •eského p•ekladu, pokud ze
zvláštního právního p•edpisu nevyplývá n•co jiného. Pravost
podpis• a otisku razítka na originálech p•edkládaných
doklad• musí být ov••ena.
§ 100b
(1) Do lh•ty pro podání námitek podle tohoto zákona se
nezapo•ítává den, kdy došlo ke skute•nosti ur•ující její

po•átek, sobota, ned•le nebo svátek. Lh•ta je zachována, jeli posledního dne lh•ty u•in•n úkon u orgánu ochrany
ve•ejného zdraví nebo podání odevzdáno orgánu, který má
povinnost je doru•it. V pochybnostech se považuje lh•ta za
zachovanou, pokud se neprokáže opak. Orgán ochrany ve•ejného
zdraví m•že ze závažných d•vod• prominout zmeškání lh•ty,
požádá-li o to ú•astník •ízení do 3 dn• ode dne, kdy
pominula p•í•ina zmeškání, a u•iní-li v téže lh•t• zmeškaný
úkon.
(2) Námitky se podávají u orgánu ochrany ve•ejného
zdraví, který opat•ení vydal. Ten je ve stanovených
p•ípadech p•edloží nad•ízenému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví spolu se spisovým materiálem do 3 dn• ode dne, kdy
námitky obdržel.
§ 100c
(1) Nejde-li o •ízení podle správního •ádu, •ídí se
místní p•íslušnost krajské hygienické stanice pro podání
oznámení, složení zkoušky a další úkony podle tohoto zákona
místem •innosti osoby, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 3,
kdy se místní p•íslušnost •ídí místem konání zotavovací
akce, a jde-li o putovní zotavovací akci, místem jejího
po•átku, postupu podle § 54 odst. 1, kdy se místní
p•íslušnost •ídí místem, kde se fyzická osoba zdržuje, a
postupu podle § 63 odst. 1, kdy se místní p•íslušnost •ídí
místem výskytu infek•ního onemocn•ní.
(2) Oznámení podle § 23 odst. 4 p•edloží osoba krajským
hygienickým
stanicím
v
místech,
kde
má
jednotlivé
provozovny.
§ 100d
Pokud provád•cí právní p•edpisy vydané podle § 108
stanoví požadavky, které nep•ejímají požadavky stanovené
p•íslušnými p•edpisy Evropských spole•enství, neuplatní se
tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny anebo uvedeny
na trh v n•kterém •lenském stát• Evropské unie nebo mají
p•vod v n•kterém ze stát• Evropského sdružení volného
obchodu, které jsou sou•asn• smluvní stranou Evropského
hospodá•ského prostoru, za p•edpokladu, že takový výrobek
odpovídá
a) technickým p•edpis•m 4a), které jsou pro výrobu nebo
uvedení na trh, pop•ípad• pro používání tohoto výrobku v
n•kterém z t•chto stát• závazné,
b)

technickým

normám

4a)

nebo

pravidl•m

správné

výrobní

praxe, které jsou vydány národním normaliza•ním orgánem nebo
subjektem jemu na rove• postaveným, v souladu s právními
p•edpisy a požadavky státu, který je smluvní stranou
Evropského hospodá•ského prostoru, nebo
c) mezinárodním technickým normám 4a), oprávn•n• používaným
v n•kterém z t•chto stát•, nebo tradi•ním •i inova•ním
výrobním postup•m používaným v n•kterém z t•chto stát• v
souladu s jeho právními p•edpisy, pro které existuje
dostate•n• podrobná technická dokumentace zajiš•ující, že
tento výrobek m•že být pro daný ú•el použití posouzen, v
p•ípad• pot•eby i na základ• dopl•ujících (nikoliv shodných)
zkoušek výrobku,
pokud
tyto
technické
p•edpisy,
technické
normy,
pravidla správné praxe nebo postupy zaru•ují míru ochrany
ve•ejného zdraví odpovídající mí•e této ochrany v •eské
republice.
§ 100e
Krajské hygienické stanice jsou oprávn•ny informovat
ve•ejnost o záv•rech státního zdravotního dozoru nad
koupališti (§ 6 odst. 2), zotavovacími akcemi a jinými
podobnými akcemi pro d•ti, pískovišti venkovních hracích
ploch, ubytovacími a stravovacími službami, a to v rozsahu
uvedení totožnosti kontrolované osoby, stavu kontrolovaného
objektu, povaze p•ípadného rizika, p•ijatých nápravných
opat•ení a dalších informací nezbytných k ochran• ve•ejného
zdraví. Na tyto p•ípady se nevztahuje povinnost ml•enlivosti
uložená podle tohoto zákona a zvláštních právních p•edpis•
50).

DÍL 2
P•echodná ustanovení
§ 101
(1) V •ízeních o uložení pokuty za porušení právních
p•edpis• o vytvá•ení a ochran• zdravých životních podmínek,
která ke dni ú•innosti tohoto zákona nebyla ukon•ena
okresními ú•ady nebo m•sty, která vykonávají p•sobnost
okresních
ú•ad•,
pokra•ují
místn•
p•íslušní
okresní
(m•stští) hygienici nebo krajští hygienici, kte•í vykonávají
p•sobnost okresního hygienika.
(2) V •ízeních o uložení pokuty za porušení právních
p•edpis• o vytvá•ení a ochran• zdravých životních podmínek
se nepokra•uje, jde-li o porušení povinnosti, kterou již

tento zákon nestanoví. Ostatní •ízení o uložení pokuty,
která nebyla ukon•ena ke dni nabytí ú•innosti tohoto zákona,
se dokon•í podle dosavadních právních p•edpis•.
(3) V •ízeních o schválení výroby nebo dovozu výrobk•,
která byla zahájena p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto
zákona, se pokra•uje podle dosavadních právních p•edpis•. V
•ízeních o schválení výroby nebo dovozu výrobk•, které tento
zákon již neupravuje, se nepokra•uje.
(4)
Liberec,
prosince
obvodech
Jihlava,

Okresní hygienické stanice v okresech Karlovy Vary,
Pardubice, Jihlava, Olomouc a Zlín dnem 31.
2000 zanikají. K tomuto datu zanikají ve správních
okresních ú•ad• Karlovy Vary, Liberec, Pardubice,
Olomouc a Zlín i funkce okresních hygienik•.

(5) Dnem ú•innosti tohoto zákona práva a závazky v•etn•
práv a povinností z pracovn•právních vztah•, které m•ly ke
dni 31. prosince 2000
1. Okresní hygienická stanice Karlovy Vary, p•echázejí na
Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Karlových Varech,
2. Okresní hygienická stanice Liberec, p•echázejí
Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Liberci,

na

3. Okresní hygienická stanice Pardubice, p•echázejí
Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Pardubicích,

na

4. Okresní hygienická stanice Jihlava, p•echázejí
Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Jihlav•,

na

5. Okresní hygienická stanice Olomouc, p•echázejí
Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Olomouci,

na

6. Okresní hygienická stanice Zlín, p•echázejí na Krajskou
hygienickou stanici se sídlem ve Zlín•.
(6) V •ízeních, která ke dni 31. prosince 2000 nebyla
ukon•ena okresními hygieniky v Karlových Varech, Liberci,
Pardubicích, Jihlav•, Olomouci a Zlín•, pokra•ují p•íslušní
krajští hygienici.
§ 102
(1) Výrobce nebo dovozce p•edm•t• b•žného užívání,
jejichž výroba nebo dovoz byly zahájeny p•ede dnem 1. ledna
2001 nebo byly schváleny podle § 101, jakož i osoba, která
za podmínek § 26 odst. 2 uvádí tyto p•edm•ty b•žného užívání
do ob•hu, jsou povinni zajistit, aby výroba, dovoz a ob•h
byly uvedeny do souladu s hygienickými požadavky podle § 26

do 1. •ervence 2002. Po uplynutí této lh•ty nebo spln•ním
povinností podle tohoto zákona pozbývají platnosti závazné
posudky orgánu hygienické služby vydané podle dosavadních
právních p•edpis•, pokud jejich platnost nezanikla uplynutím
doby v nich uvedené, a rozhodnutí vydaná podle § 101.
(2) Povinnost podle § 27 odst. 1 jsou výrobci nebo
dovozci kosmetických prost•edk•, jejichž výroba nebo dovoz
byly zahájeny p•ede dnem 1. ledna 2001 nebo byly schváleny
podle § 101, povinni splnit do 1. •ervence 2002; povinnost
uvést v oznámení datum zahájení výroby nebo dovozu v tomto
p•ípad• neplatí.
(3) Výrobce nebo dovozce výrobk•, chemických látek nebo
chemických p•ípravk• uvedených v § 5 odst. 1, jejichž výroba
nebo dovoz byly zahájeny p•ede dnem 1. ledna 2001 nebo byly
schváleny podle § 101, jsou povinni zajistit, aby výroba a
dovoz t•chto výrobk•, chemických látek nebo chemických
p•ípravk• byly uvedeny do souladu s tímto zákonem do 1.
•ervence 2002. Po uplynutí této lh•ty nebo spln•ním
povinností podle tohoto zákona pozbývají platnosti závazné
posudky orgánu hygienické služby vydané podle dosavadních
právních p•edpis•, pokud jejich platnost nezanikla uplynutím
doby v nich uvedené, a rozhodnutí vydaná podle § 101.
(4) Do doby spln•ní povinností podle odstavc• 1 a 3 ve
lh•tách tam uvedených se výroba, dovoz a ob•h p•edm•t•
b•žného užívání, výrobk•, chemických látek a chemických
p•ípravk• uvedených v odstavcích 1 a 3 posuzují podle
dosavadních právních p•edpis•, rozhodnutí orgán• hygienické
služby nebo rozhodnutí vydaných podle § 101.
§ 103
(1) Osoby, které zahájily výkon •inností, k nimž je
t•eba vypracovat provozní •ád, p•ede dnem 1. ledna 2001,
jsou povinny splnit tuto povinnost do 6 m•síc• od tohoto
data. Osoby poskytující pé•i (§ 15 odst. 1) a osoby
provozující koupališt•, holi•ství, kade•nictví, manikúru,
pedikúru, kosmetické, masérské, regenera•ní a rekondi•ní
služby a služby, p•i nichž se používají speciální p•ístroje
k pé•i o t•lo, jsou v této lh•t• dále povinny p•edložit
návrhy provozních •ád• p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví. Orgán ochrany ve•ejného zdraví provozní •ád posoudí
ve lh•t• do 6 m•síc• ode dne doru•ení návrhu.
(2) •innosti podle § 38 mohou po dobu 2 let ode dne
ú•innosti
tohoto
zákona
provád•t
hygienické
stanice.
•innosti podle § 58 odst. 2 m•že po dobu 1 roku ode dne
ú•innosti tohoto zákona provád•t fyzická osoba, která byla

p•ed zahájením práce seznámena s povahou a ú•inky chemických
látek a chemických p•ípravk•, s nimiž má zacházet, zp•soby
zacházení s nimi, ochrannými opat•eními a zásadami první
pomoci. •innosti podle § 58 odst. 2 až 4 m•že po dobu 3 let
ode dne ú•innosti tohoto zákona vykonávat v rozsahu uvedeném
v rozhodnutí o ud•lení autorizace fyzická osoba, které byla
ud•lena autorizace podle zvláštního právního p•edpisu. 30)
•innosti podle § 72 mohou po dobu 1 roku ode dne ú•innosti
tohoto zákona provád•t za•ízení ochrany ve•ejného zdraví a
zdravotnická za•ízení lé•ebn• preventivní pé•e.
(3) Výrobci pitné vody, jejíž rozvod byl zahájen p•ede
dnem ú•innosti tohoto zákona, jsou povinni p•edložit návrhy
podle § 4 odst. 1 nejpozd•ji do 2 m•síc• ode dne ú•innosti
tohoto zákona. Orgán ochrany ve•ejného zdraví rozhodnutí
vydá do 6 m•síc• ode dne doru•ení návrhu. Do doby
pravomocného rozhodnutí p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného
zdraví postupuje výrobce pitné vody dodávané rozvodem podle
dosavadní praxe.
§ 104
Provozovatel
služeb
spole•ného
stravování
stanoví
kritické body ve výrob•, p•íprav•, skladování, p•eprav•,
rozvozu a uvád•ní pokrm• do ob•hu nejpozd•ji do 1. •ervence
2002.
§ 105
(1) Stavby z•ízené p•ede dnem 1. ledna 2001, které
nespl•ují hygienické požadavky stanovené v § 7 odst. 1, § 13
odst. 1 a § 23 odst. 3, musí být podle nich upraveny
nejpozd•ji do 1. •ervence 2003.
(2) Provozovny stravovacích služeb z•ízené p•ede dnem
1. ledna 2001, které nespl•ují hygienické požadavky na
rozvoz, p•epravu a skladování pokrm• a jejich uvád•ní do
ob•hu podle § 24 odst. 1 písm. d), musí být podle nich
upraveny nejpozd•ji do 1. ledna 2002.
(3) P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že
rozhodnutím uložit úpravu staveb a provozoven uvedených v
odstavcích 1 a 2 p•ed stanoveným datem, pokud je to podle
povahy provozu nezbytné v zájmu ochrany ve•ejného zdraví. Ve
výjime•ných p•ípadech a na •asov• omezenou dobu m•že
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví lh•ty uvedené v
odstavcích 1 a 2 prodloužit.
(4) Vlastníci, pop•ípad• správci pozemních komunikací a
železnic, jejichž užívání bylo povoleno p•ede dnem 1. ledna

2001, p•edloží žádost podle § 31 odst. 1 nejpozd•ji do 1.
ledna 2003.
§ 106
(1) Návrhy na za•azení prací, jejichž výkon byl zahájen
p•ede dnem 1. ledna 2001, do kategorie •tvrté, p•edloží
zam•stnavatel p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného zdraví
nejpozd•ji do 6 m•síc•; do kategorie druhé a t•etí
nejpozd•ji do 1. ledna 2003. Orgán ochrany ve•ejného zdraví
rozhodnutí vydá do 6 m•síc• ode dne doru•ení návrhu.
Výsledky m••ení koncentrací a intenzit faktor• pracovních
podmínek a výsledky zjišt•ní druhu a typu biologického
•initele musejí odpovídat stavu pracovních podmínek v dob•
podání návrhu podle § 37 odst. 3.
(2) Ode dne právní moci rozhodnutí p•íslušného orgánu
ochrany ve•ejného zdraví o tom, že se práce za•azuje do
kategorie t•etí nebo •tvrté, pozbývají platnosti rozhodnutí
•editel• nemocnic s poliklinikou (polikliniky), krajských
léka•• pro pé•i o závody a orgán• hygienické služby, kterými
se stanoví rizikové práce a pracovišt•.
(3) Údaje podle § 41 odst. 1 ohlásí zam•stnavatel nebo
osoba uvedená v § 43 p•íslušnému orgánu ochrany ve•ejného
zdraví u •inností zahájených p•ede dnem 1. ledna 2001
nejpozd•ji do 6 m•síc• ode dne 1. ledna 2001.

DÍL 3
Záv•re•ná ustanovení
§ 107
Zdravotní pr•kazy vydané p•ede dnem ú•innosti tohoto
zákona se považují za zdravotní pr•kazy vydané podle tohoto
zákona.
§ 108
(1)
Ministerstvo
zdravotnictví
vydá
vyhlášky
k
provedení § 3 odst. 1, 3 a 5, § 4 odst. 1, 2, 4 a 7, § 5
odst. 1, 2 a 6 až 9, § 6 odst. 3 písm. a) a b), § 6 odst. 4
písm. a) až e), § 6 odst. 5, § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 a 4, §
9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 13, § 16 odst. 2
písm. b), § 17 odst. 1 a 5, § 18 odst. 1, § 19 odst. 3, § 20
písm. a) a d), § 21 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 3, § 24
odst. 1 písm. c) až e) a g) a odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b)
a d) a odst. 4, 8 a 9, § 27, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, §

30 odst. 1 a 2, § 32, § 34 odst. 1, § 35 odst. 2, § 36, § 37
odst. 1, § 38, § 39 odst. 3 a 4, § 41 odst. 1, § 41a odst.
1, § 44b odst. 3, § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6, § 47 odst. 3, §
59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3, § 62 odst. 1 a 4 písm. a) a
b), § 70 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a), § 75a odst. 1 a 4,
§ 80 odst. 1 písm. s) a odst. 3 a § 83e odst. 2.
Ministerstvo zdravotnictví m•že vyhláškou upravit zásady
správné výrobní praxe podle § 29 odst. 1.
(2) Ministerstvo zdravotnictví v dohod• s Ministerstvem
školství, mládeže a t•lovýchovy a Ministerstvem práce a
sociálních v•cí stanoví vyhláškou vydanou podle § 7 odst. 1
požadavky na prostory a provoz za•ízení pro výchovu a
vzd•lávání.
(3) Vláda vydá k provedení § 30, 32 § 34 odst. 1, § 35
odst. 2, 36 a § 88 odst. 1 na•ízení.
(4) Hygienické limity a požadavky, které upraví
provád•cí právní p•edpisy vydané podle tohoto zákona,
Ministerstvo zdravotnictví stanoví na základ• hodnocení
zdravotních rizik vyplývajících z p•írodních, životních a
pracovních podmínek a zp•sobu života, soudobých v•deckých
poznatk•, mezinárodních závazk• •eské republiky v této
oblasti a doporu•ení Sv•tové zdravotnické organizace.
(5) Pokud právní p•edpisy používají pojem okresní
hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 krajská
hygienická stanice. Pokud právní p•edpisy používají pojem
krajský hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003
Ministerstvo zdravotnictví. Úkoly krajského hygienika podle
zákona o integrované prevenci však plní p•íslušná krajská
hygienická stanice.
§ 109
Zrušuje se zákon •. 36/1975 Sb., o pokutách za
porušování právních p•edpis• o vytvá•ení a ochran• zdravých
životních podmínek.

•ÁST DRUHÁ
zrušena
§ 110
zrušen

•ÁST T•ETÍ
Zm•na živnostenského zákona
§ 111
Zákon •. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve zn•ní zákona •. 231/1992 Sb.,
zákona •. 591/1992 Sb., zákona •. 600/1992 Sb., zákona •.
273/1993 Sb., zákona •. 303/1993 Sb., zákona •. 38/1994 Sb.,
zákona •. 42/1994 Sb., zákona •. 136/1994 Sb., zákona •.
200/1994 Sb., zákona •. 237/1995 Sb., zákona •. 286/1995
Sb., zákona •. 94/1996 Sb., zákona •. 95/1996 Sb., zákona •.
147/1996, zákona •. 19/1997 Sb., zákona •. 49/1997 Sb.,
zákona •. 61/1997 Sb., zákona •. 79/1997 Sb., zákona •.
217/1997 Sb., zákona •. 280/1997 Sb., zákona •. 15/1998 Sb.,
zákona •. 83/1998 Sb., zákona •. 157/1998 Sb., zákona •.
167/1998 Sb., zákona •. 159/1999 Sb., zákona •. 356/1999
Sb., zákona •. 358/1999 Sb., zákona •. 360/1999 Sb., zákona
•. 363/1999 Sb., zákona •. 27/2000 Sb., zákona •. 29/2000
Sb., zákona •. 121/2000 Sb., zákona •. 122/2000 Sb., zákona
•. 123/2000 Sb., zákona •. 124/2000 Sb., zákona •. 149/2000
Sb., zákona •. 151/2000 Sb., zákona •. 158/2000 Sb., zákona
•. 247/2000 Sb. a zákona •. 249/2000 Sb., se m•ní takto:
1. V § 31 odst. 14 se slova "hygienických a
bezpe•nostních p•edpis•" nahrazují slovy "bezpe•nostních
p•edpis• a p•edpis• upravujících ochranu ve•ejného zdraví" a
slova "p•edpis• o opat•eních proti p•enosným nemocem33)"
nahrazují slovy "zvláštních právních p•edpis•33)".
Poznámka pod •arou •. 33) zní:
"33) Nap•íklad zákon •. 258/2000 Sb., o ochran•
zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•.".

ve•ejného

2. V p•íloze •. 2 skupin• 214: Ostatní, u oboru
živnosti "Poskytování služeb v oblasti bezpe•nosti a ochrany
zdraví p•i práci" sloupec 2 zní: "ukon•ené st•edoškolské
vzd•lání a 3 roky odborné praxe v oblasti bezpe•nosti práce
nebo ochrany zdraví p•i práci".
3. V p•íloze •. 2 skupin• 214: Ostatní, se na konci
dopl•uje obor živnosti, který v•etn• poznámky uvedené ve
sloupci 3 zní: "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a
deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických
chemických látek a chemických p•ípravk• s výjimkou speciální
ochranné dezinfekce provád•né zdravotnickým za•ízením v jeho
objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a

deratizace v potraviná•ských a zem•d•lských provozech a
odborných •inností na úseku rostlinoléka•ské pé•e*)", text
ve sloupci 2 zní: "Odborná zp•sobilost podle § 58 odst. 2
zákona •. 258/2000 Sb., o ochran• ve•ejného zdraví a o zm•n•
n•kterých souvisejících zákon•, nebo po dobu 5 let od
ú•innosti zákona •. 258/2000 Sb., o ochran• ve•ejného zdraví
a
o
zm•n•
n•kterých
souvisejících
zákon•,
odborná
zp•sobilost podle § 18 až 20 zákona •. 157/1998 Sb., o
chemických látkách a p•ípravcích a o zm•n• n•kterých dalších
zákon•, ve zn•ní zákona •. 352/1999 Sb.". Poznámka ve
sloupci 3 zní: "*)zákon •. 147/1996 Sb., o rostlinoléka•ské
pé•i a o zm•nách n•kterých souvisejících zákon•".
4. V p•íloze •. 3 skupin• 304: Výroba zdravotnických
výrobk•, p•esných a optických p•ístroj• a hodin, název oboru
živnosti "Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
chemickými látkami a chemickými p•ípravky klasifikovanými
jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných
•inností na úseku rostlinoléka•ské pé•e" v•etn• poznámky
uvedené ve sloupci 5 zní: "Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými
chemickými látkami nebo chemickými p•ípravky, s výjimkou
speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potraviná•ských
nebo zem•d•lských provozech a odborných •inností na úseku
rostlinoléka•ské pé•e*)", text ve sloupci 2 zní: "Odborná
zp•sobilost podle § 58 odst. 5 zákona •. 258/2000 Sb., o
ochran• ve•ejného zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících
zákon•, nebo po dobu 5 let od ú•innosti zákona •. 258/2000
Sb., o ochran• ve•ejného zdraví a o zm•n• n•kterých
souvisejících zákon•, odborná zp•sobilost získaná podle § 18
až 20 zákona •. 157/1998 Sb., o chemických látkách a
p•ípravcích a o zm•n• n•kterých dalších zákon•, ve zn•ní
zákona •. 352/1999 Sb.", text ve sloupci 4 zní: "P•íslušný
orgán ochrany ve•ejného zdraví", poznámka ve sloupci 5 zní:
"*) zákon •. 147/1996 Sb., o rostlinoléka•ské pé•i a o
zm•nách n•kterých souvisejících zákon•".
5. V p•íloze •. 3 skupin• 304: Výroba zdravotnických
výrobk•, p•esných a optických p•ístroj• a hodin, se na konci
dopl•uje obor živnosti, který v•etn• poznámky uvedené ve
sloupci 5 zní: "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a
deratizace v potraviná•ských nebo zem•d•lských provozech, s
výjimkou odborných •inností na úseku rostlinoléka•ské
pé•e*)", text ve sloupci 2 zní: "Odborná zp•sobilost podle §
58 odst. 3 zákona •. 258/2000 Sb., o ochran• ve•ejného
zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•, nebo po
dobu 5 let od ú•innosti zákona •. 258/2000 Sb., o ochran•
ve•ejného zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•,
odborná zp•sobilost získaná podle § 18 až 20 zákona •.
157/1998 Sb., o chemických látkách a p•ípravcích a o zm•n•

n•kterých dalších zákon•, ve zn•ní zákona •. 352/1999 Sb.",
text ve sloupci 4 zní: "P•íslušný orgán ochrany ve•ejného
zdraví", poznámka ve sloupci 5 zní: "*) zákon •. 147/1996
Sb., o rostlinoléka•ské pé•i a o zm•nách n•kterých
souvisejících zákon•".
6. V p•íloze •. 3 skupin• 314: Ostatní, se na konci
dopl•uje obor živnosti, který zní: "Po•ádání kurs• k získání
znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce
a deratizace", text ve sloupci 2 zní: "Odborná zp•sobilost
podle § 58 odst. 2 zákona •. 258/2000 Sb., o ochran•
ve•ejného zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•",
text ve sloupci 4 zní: "P•íslušný orgán ochrany ve•ejného
zdraví" a text ve sloupci 5 zní: "§ 59 zákona •. 258/2000
Sb., o ochran• ve•ejného zdraví a o zm•n• n•kterých
souvisejících zákon•".
7. V p•íloze •. 3 skupin• 314: Ostatní, u oboru
živnosti "Poh•ební služba" se ve sloupci 4 slova "státní
hygienické služby" nahrazují slovy "ochrany ve•ejného
zdraví".
8. V p•íloze •. 3 skupin• 314: Ostatní, u oboru
živnosti "Provozování poh•ebiš• a krematorií" se ve sloupci
4 slova "státní hygienické služby" nahrazují slovy "ochrany
ve•ejného zdraví".

•ÁST •TVRTÁ
Zm•na zákona o zdravotní pé•i v nestátních
zdravotnických za•ízeních
§ 112
Zákon •. 160/1992 Sb., o zdravotní pé•i v nestátních
zdravotnických za•ízeních, ve zn•ní zákona •. 161/1993 Sb.,
se m•ní takto:
1. V § 10 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) provozní •ád, schválený
ve•ejného zdraví,10)".

p•íslušným

orgánem

ochrany

Poznámka pod •arou •. 10) zní:
"10) § 15 odst. 2 zákona •. 258/2000 Sb., o ochran• ve•ejného
zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•.".

2. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova "hygienické služby"

nahrazují slovy "ochrany ve•ejného zdraví".

•ÁST PÁTÁ
Zm•na zákona o p•estupcích
§ 113
Zákon •. 200/1990 Sb., o p•estupcích, ve zn•ní zákona
•. 337/1992 Sb., zákona •. 344/1992 Sb., zákona •. 359/1992
Sb., zákona •. 67/1993 Sb., zákona •. 290/1993 Sb., zákona
•. 134/1994 Sb., zákona •. 82/1995 Sb., zákona •. 237/1995
Sb., zákona •. 279/1995 Sb., zákona •. 289/1995 Sb., zákona
•. 112/1998 Sb., zákona •. 168/1999 Sb., zákona •. 360/1999
Sb., zákona •. 29/2000 Sb., zákona •. 121/2000 Sb., zákona
•. 132/2000 Sb. a zákona •. 151/2000 Sb., se m•ní takto:
1. V § 29 odst. 1 písm. b) se za slovo "opat•ení"
vkládají slova "stanovené nebo" a slova "nebo zne•istí
ovzduší škodlivinami nad stanovenou p•ípustnou mez" se
zrušují.
2. V § 29 odst. 1 písm. d) se slova "poživatin nebo"
zrušují.
3. V § 29 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až ch) se ozna•ují jako písmena e) až
h).
4. V § 29 odst. 1 písm. f) se slovo "jedy" zrušuje.
5. V § 29 odst. 1 písm. f) se slova "anebo poruší
povinnost k ochran• zdraví p•ed ionizujícím zá•ením"
zrušují.
6. V § 29 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo
uložené
k
p•edcházení
vzniku
a
ší•ení
infek•ních
onemocn•ní,".
7. V § 29 odst. 1 se na konci písmene h) te•ka
nahrazuje •árkou a dopl•ují se písmena i), j) a k), která
zn•jí:
"i) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené
uložené k ochran• zdraví p•ed neionizujícím zá•ením,

nebo

j) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo
uložené pro provoz koupališt• ve volné p•írod•, um•lého
koupališt• nebo sauny,
k) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo
uložené pro po•ádání zotavovací akce, jiné podobné akce pro
d•ti nebo školy v p•írod•.".
8. V § 29 odstavec 2 zní:
"(2) Za p•estupek podle odstavce 1 písm. a) až k) lze
uložit pokutu do 10 000 K•.".
9. V § 86 písmeno c) zní:
"c) orgány ochrany ve•ejného zdraví p•estupky na úseku
zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), b), d), f), g) a
i) až k).".

•ÁST ŠESTÁ
Zm•na zákona o pé•i o zdraví lidu
§ 114
Zákon •. 20/1966 Sb., o pé•i o zdraví lidu, ve zn•ní
zákona •. 210/1990 Sb., zákona •. 425/1990 Sb., zákona •.
548/1991 Sb., zákona •. 550/1991 Sb., zákona •. 590/1992
Sb., zákona •. 15/1993 Sb., zákona •. 161/1993 Sb., zákona
•. 307/1993 Sb., zákona •. 60/1995 Sb., zákona •. 206/1996
Sb., zákona •. 14/1997 Sb., zákona •. 79/1997 Sb., zákona •.
110/1997 Sb., zákona •. 83/1998 Sb., zákona •. 167/1998 Sb.,
zákona •. 71/2000 Sb., zákona •. 123/2000 Sb., zákona •.
132/2000 Sb. a zákona •. 149/2000 Sb., se m•ní takto:
1. V •lánku VI se slova "vytvá•ení a ochranu zdravých
podmínek a zdravého zp•sobu života a práce a" zrušují.
2. •ást první se zrušuje.
3. V § 9 odst. 1 se na konci dopl•ují slova "a zákona o
ochran• ve•ejného zdraví".
4. V § 9 odst. 2 se na konci dopl•ují slova "a
zdravotnických za•ízení v p•ípadech, kdy jsou tato za•ízení
p•íslušným orgánem ochrany ve•ejného zdraví stanovena k
provedení epidemiologických opat•ení".

5. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo "o•kování,", slova
"p•enosných
nemocí
nebo
jiných"
a
slova
"izolaci,
karanténním opat•ením, zákazu výkonu zam•stnání nebo jiné
•innosti," zrušují.
6. V § 9 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se ozna•ují jako písmena b) a c).
7. V nadpisu oddílu 3 a v § 15 odst. 2 se slova
"p•enosným nemocem" nahrazují slovy "infek•ním onemocn•ním".
8. V § 16 odstavec 2 v•etn• poznámky pod •arou •. 2a)
zní:
"(2) Zvláštní odborné úkoly v oblasti ochrany ve•ejného
zdraví plní podle zvláštního právního p•edpisu za•ízení a
orgány ochrany ve•ejného zdraví. 2a)
2a) Zákon •. 258/2000 Sb., o ochran• ve•ejného zdraví a o
zm•n• n•kterých souvisejících zákon•.".

9. V § 22 odst. 1 se slova "p•enosných
nahrazují slovy "infek•ních onemocn•ní,".
10. V § 23 odst. 4 na konci písmene
nahrazuje •árkou a dopl•uje se písmeno d),
poznámky pod •arou •. 4a) zní:

nemocí,"

c) se te•ka
které v•etn•

"d) jde-li o nosi•e. 4a)
4a) § 53 zákona •. 258/2000 Sb., o ochran• ve•ejného zdraví a
o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•.".

11. V § 28 odst. 1 se slova "hygienické
nahrazují slovy "ochrany ve•ejného zdraví".

služby"

12. V § 32 odst. 1 písm. a) se slova "hygienické
služby7)" nahrazují slovy "ochrany ve•ejného zdraví2a)".
13. § 34 se zrušuje.
14. V § 35a se slova "p•íslušnou hygienickou službou"
nahrazují slovy "p•íslušným orgánem a za•ízením ochrany
ve•ejného zdraví".
15. Za § 60 se vkládá nový § 61, který v•etn• poznámek
pod •arou •. 11) a 11a) zní:
"§ 61

Výroba, dovoz a vývoz diagnostických zdravotnických
prost•edk•
in
vitro,
pokud
nejsou
zvláštním
právním
p•edpisem 11) ur•eny jako stanovené výrobky k posuzování
shody, se ohlašují Ministerstvu zdravotnictví. K hlášení
musí být p•iložen návod v •eském jazyce, zp•sob ov••ení
bezpe•nosti,
ú•innosti
a
vhodnosti
diagnostického
zdravotnického
prost•edku
in
vitro
pro
použití
p•i
poskytování
zdravotní
pé•e.
Spln•ním
požadavk•
podle
p•edchozí v•ty není dot•ena povinnost uvád•t na trh pouze
bezpe•né výrobky. 11a)
11) Na•ízení vlády vydaná podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a
odst. 4 a § 13 odst. 2, 4 a 5 zákona •. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o zm•n• a dopln•ní n•kterých zákon•, ve
zn•ní zákona •. 71/2000 Sb.
11a) § 8 odst. 1, 2 a 5 zákona •. 22/1997 Sb., ve zn•ní zákona
•. 71/2000 Sb.".

16. § 71 se zrušuje.
17. § 75 se zrušuje.
18. § 76 v•etn• nadpisu zní:
"§ 76
Zvláštní oprávn•ní zam•stnanc• •eského inspektorátu lázní a
z•ídel
Zam•stnanci •eského inspektorátu lázní a z•ídel jsou
oprávn•ni p•i pln•ní svých úkol• vstupovat do všech závod•,
za•ízení a objekt•, odebírat v pot•ebném množství a rozsahu
vzorky pro vyšet•ování a požadovat pot•ebné doklady a
údaje.".
19. V § 78 odst. 1 se slova "na•ízených hygienických a
protiepidemických opat•ení a" zrušují.
20. V § 79 odst. 3 se slova "zejména zabezpe•ení
zdravých životních podmínek," a slova " , pop•ípad• v
souladu s jejich závazným posudkem" zrušují.
21. V § 80 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se ozna•ují jako odstavce 2 až 5.
22. V § 80 odst. 2 se v•ta druhá zrušuje.
23. § 81 zní:

"§ 81
Organizací se pro ú•ely tohoto zákona rozumí fyzická
osoba podnikající podle zvláštních p•edpis• a právnická
osoba.".
24. P•íloha •. 1 se zrušuje.

•ÁST SEDMÁ
zrušena
§ 115
zrušen

•ÁST OSMÁ
zrušena
§ 116
zrušen

•ÁST DEVÁTÁ
Zm•na zákona o ochran• spot•ebitele
§ 117
Zákon •. 634/1992 Sb., o ochran• spot•ebitele, ve zn•ní
zákona •. 217/1993 Sb., zákona •. 40/1995 Sb., zákona •.
104/1995 Sb., zákona •. 110/1997 Sb., zákona •. 356/1999
Sb., zákona •. 64/2000 Sb. a zákona •. 145/2000 Sb., se m•ní
takto:
1. V § 10 se za odstavec 3 dopl•uje odstavec 4, který
zní:
"(4) Zvláštní právní p•edpisy mohou ozna•ování výrobk•
upravit odchyln•.".
Dosavadní odstavce 4 až 8 se ozna•ují jako odstavce 5 až 9.
2. V § 23 odst. 4 se slova "hygienické
nahrazují slovy "ochrany ve•ejného zdraví18)".

služby18)"

Poznámka pod •arou •. 18) zní:
"18) Zákon •. 258/2000 Sb., o ochran• ve•ejného zdraví a o
zm•n• n•kterých souvisejících zákon•.".

•ÁST DESÁTÁ
Zm•na zákona o z•ízení ministerstev a jiných
úst•edních orgán• státní správy •eské republiky
§ 118
V § 10 zákona •. 2/1969 Sb., o z•ízení ministerstev a
jiných úst•edních orgán• státní správy •eské republiky, ve
zn•ní zákona •. 60/1988 Sb., zákona •. 37/1989 Sb., zákona
•. 93/1990 Sb., zákona •. 203/1990 Sb., zákona •. 575/1990
Sb. a zákona •. 474/1992 Sb., se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se ozna•uje jako odstavec 2.

•ÁST JEDENÁCTÁ
Zm•na zákona o ve•ejném zdravotním pojišt•ní
§ 119
Zákon •. 48/1997 Sb., o ve•ejném zdravotním pojišt•ní a
o zm•n• a dopln•ní n•kterých souvisejících zákon•, ve zn•ní
zákona •. 242/1997 Sb., zákona •. 2/1998 Sb., zákona •.
127/1998 Sb., zákona •. 225/1999 Sb., zákona •. 363/1999
Sb., zákona •. 18/2000 Sb., zákona •. 132/2000 Sb., zákona
•. 155/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu •. 167/2000 Sb., se
m•ní takto:
1. V § 30 odst. 1 se slova "p•enosným nemocem.34)"
nahrazují slovy "infek•ním onemocn•ním.34)".
Poznámky pod •arou •. 34) a 35) zn•jí:
"34) Hlava III díl 1 zákona •. 258/2000 Sb., o
ve•ejného zdraví a o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•.

ochran•

35) Zákon •. 258/2000 Sb.".

2. V § 30 odst. 3 písm. a) se slova "hygienické služby"
nahrazují slovy "ochrany ve•ejného zdraví".

3. V § 30 odst. 3 písm. c) se slova "hygienické služby"
nahrazují slovy "ochrany ve•ejného zdraví".
4. V § 55 odst. 3 se slova "hygienické
nahrazují slovy "ochrany ve•ejného zdraví".

služby"

•ÁST DVANÁCTÁ
Zm•na zákona o zvláštním p•ísp•vku horník•m
§ 120
Zákon •. 98/1987 Sb., o zvláštním p•ísp•vku horník•m,
ve zn•ní zákona •. 1/1989 Sb. a zákona •. 160/1989 Sb., se
m•ní takto:
1. V § 4 odst. 1 se slova "závazný posudek p•íslušného
orgánu hygienické služby" nahrazují slovy "rozhodnutím
p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví" a slova "závazného
posudku" se nahrazují slovem "rozhodnutí".
2. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova "posudku p•íslušného
orgánu hygienické služby" nahrazují slovy "rozhodnutí
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví".

•ÁST T•INÁCTÁ
zrušena
§ 121
zrušen

•ÁST •TRNÁCTÁ
Zm•na horního zákona
§ 122
V § 40 odst. 2 písm. c) zákona •. 44/1988 Sb., o
ochran• a využití nerostného bohatství (horní zákon), se
slova "hygienické služby" nahrazují slovy "ochrany ve•ejného
zdraví".

•ÁST PATNÁCTÁ

zrušena
§ 123
zrušen

•ÁST ŠESTNÁCTÁ
zrušena
§ 124
zrušen

•ÁST SEDMNÁCTÁ
zrušena
§ 125
zrušen

•ÁST OSMNÁCTÁ
zrušena
§ 126
zrušen

•ÁST DEVATENÁCTÁ
Zm•na zákona o výkonu vazby
§ 127
V § 7 odst. 1 písm. g) zákona •. 293/1993 Sb., o výkonu
vazby, ve zn•ní zákona •. 208/2000 Sb., se slovo "p•enosné"
nahrazuje slovem "infek•ní".

•ÁST DVACÁTÁ
Zm•na zákona o regulaci reklamy

§ 128
V § 5 odst. 1 písm. d) zákona •. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o zm•n• a dopln•ní zákona •. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
zn•ní pozd•jších p•edpis•, se slovo "p•enosných" nahrazuje
slovem "infek•ních".

•ÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Zm•na zákona o ochran• chmele
§ 129
V § 11 odst. 1 zákona •. 97/1996 Sb., o ochran• chmele,
se slova "hygienické služby" nahrazují slovy "ochrany
ve•ejného zdraví".

•ÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
zrušena
§ 130
zrušen

•ÁST DVACÁTÁ T•ETÍ
Zm•na zákona o pojistném na všeobecné zdravotní
pojišt•ní
§ 131
V § 7 odst. 2 zákona •. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojišt•ní, ve zn•ní zákona •. 161/1993
Sb. a zákona •. 324/1993 Sb., se slova "p•edpis• o
opat•eních
proti
p•enosným
nemocem"
nahrazují
slovy
"zvláštních právních p•edpis•".

•ÁST DVACÁTÁ •TVRTÁ
zrušena
§ 132

zrušen

•ÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Ú•INNOST
§ 133
Tento zákon nabývá ú•innosti dnem 1. ledna 2001, s
výjimkou •ásti šesté § 114 bodu 15, který nabývá ú•innosti
prvním dnem druhého m•síce následujícího po dni vyhlášení,
•ásti první § 24 odst. 1 písm. h), které nabývá ú•innosti
dnem 1. •ervence 2001, a •ásti první § 29, který nabývá
ú•innosti dnem 1. •ervence 2002.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

P•íl.1
zrušena
P•íl.2
Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich
sídla
1. Hygienická stanice hlavního m•sta Prahy se sídlem v Praze
pro území hlavního m•sta Prahy,
2. Krajská hygienická stanice St•edo•eského kraje se sídlem
v Praze pro území okres• Benešov, Beroun, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, M•lník, Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-východ,
Praha-západ, P•íbram a Rakovník,
3. Krajská hygienická stanice Jiho•eského kraje se sídlem v
•eských Bud•jovicích pro území okres• •eské Bud•jovice,
•eský
Krumlov,
Jind•ich•v
Hradec,
Písek,
Prachatice,
Strakonice a Tábor,
4. Krajská hygienická stanice Plze•ského kraje se sídlem v
Plzni pro území okres• Domažlice, Klatovy, Plze•-m•sto,
Plze•-jih, Plze•-sever, Rokycany a Tachov,
5. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech pro území okres• Cheb, Karlovy Vary a
Sokolov,

6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem pro území okres• D••ín, Chomutov, Litom••ice,
Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,
7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v
Liberci pro území okres• •eská Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec a Semily,
8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se
sídlem v Hradci Králové pro území okres• Hradec Králové,
Ji•ín, Náchod, Rychnov nad Kn•žnou a Trutnov,
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v
Pardubicích pro území okres• Chrudim, Pardubice, Svitavy a
Ústí nad Orlicí,
10. Krajská hygienická stanice kraje Vyso•ina se sídlem v
Jihlav• pro území okres• Havlí•k•v Brod, Jihlava, Pelh•imov,
T•ebí• a Ž•ár nad Sázavou,
11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brn• pro území okres• Blansko, Brno-m•sto, Brnovenkov, B•eclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo,
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v
Olomouci pro území okres• Jeseník, Olomouc, Prost•jov,
P•erov a Šumperk,
13. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostrav• pro území okres• Bruntál, Frýdek-Místek,
Karviná, Nový Ji•ín, Opava a Ostrava-m•sto,
14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlín• pro území okres• Krom••íž, Uherské Hradišt•, Vsetín a
Zlín.

P•íl.3
Územní pracovišt• krajských hygienických stanic
1. Krajská hygienická stanice St•edo•eského kraje se sídlem
v Praze má územní pracovišt• v obcích Benešov, Beroun,
Kolín, Kutná Hora, M•lník, Ml. Boleslav, Kladno, Nymburk,
P•íbram a Rakovník,
2. Krajská hygienická stanice Jiho•eského kraje se sídlem v
•eských Bud•jovicích má územní pracovišt• v obcích •eský
Krumlov, Jind•ich•v Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice,
Tábor,

3. Krajská hygienická stanice Plze•ského kraje se sídlem v
Plzni má územní pracovišt• v obcích Domažlice, Klatovy,
Rokycany, Tachov,
4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech má územní pracovišt• v obcích Cheb,
Sokolov,
5. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem má územní pracovišt• v obcích D••ín,
Chomutov, Litom••ice, Louny, Most, Teplice,
6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v
Liberci má územní pracovišt• v obcích •eská Lípa, Semily,
Jablonec nad Nisou,
7. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se
sídlem v Hradci Králové má územní pracovišt• v obcích Ji•ín,
Náchod, Rychnov nad Kn•žnou, Trutnov,
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v
Pardubicích má územní pracovišt• v obcích Chrudim, Svitavy,
Ústí nad Orlicí,
9. Krajská hygienická stanice kraje Vyso•ina se sídlem v
Jihlav• má územní pracovišt• v obcích Havlí•k•v Brod,
Pelh•imov, T•ebí•, Ž•ár nad Sázavou,
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brn• má územní pracovišt• v obcích Blansko,
B•eclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v
Olomouci má územní pracovišt• v obcích Jeseník, Prost•jov,
P•erov, Šumperk,
12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostrav• má územní pracovišt• v obcích Bruntál,
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Ji•ín, Opava,
13. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlín• má územní pracovišt• v obcích Krom••íž, Uherské
Hradišt•, Vsetín.

Vybraná ustanovení novel
•l.II zákona •. 274/2003 Sb.
P•echodná ustanovení

1. Vykonatelná povolení užití vody, která nespl•uje
hygienické limity ukazatel• pitné vody, vydaná p•ede dnem
nabytí ú•innosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem 1.
ledna 2004, pokud není v rozhodnutí p•íslušného orgánu
ochrany ve•ejného zdraví stanovena lh•ta kratší.
2. •ízení ve v•cech p•ekro•ení hygienických
ukazatel• jakosti pitné vody zahájená p•ede dnem
ú•innosti tohoto zákona se zastavují.

limit•
nabytí

3. Osoby p•edloží návrhy na zp•sob stanovení míst
odb•ru vzork• pitné vody podle § 4 odst. 2 zákona •.
258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, nejpozd•ji do 3 m•síc•
ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona.
4. Provozní •ády podle § 4 odst. 3 a § 21a zákona •.
258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, a zm•ny provozních
•ád•, obsahující dopln•ní podle § 7 odst. 2 a § 15 odst. 2
zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, p•edloží
osoby, které zahájily výkon •inností, k nimž je t•eba
provozní •ád, nejpozd•ji do 6 m•síc• ode dne nabytí
ú•innosti tohoto zákona.
5. Žádost o užití vody jiné jakosti podle § 18 odst. 2
a § 21 odst. 2 zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto
zákona, jsou osoby, které zahájily výkon •innosti p•ede dnem
nabytí ú•innosti tohoto zákona, povinny p•edložit do 3
m•síc• ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona.
6. Oznámení podle § 23 odst. 4 zákona •. 258/2000 Sb.,
ve zn•ní tohoto zákona, jsou osoby, které zahájily •innost
p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona, povinny podat
nejpozd•ji do 6 m•síc• ode dne nabytí ú•innosti tohoto
zákona.
7. Stavby z•ízené p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto
zákona, které nespl•ují hygienické požadavky stanovené v § 6
zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, musí být
podle nich upraveny nejpozd•ji do 31. prosince 2004.
P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že rozhodnutím
tuto lh•tu zkrátit, pokud je to podle povahy provozu
nezbytné v zájmu ochrany ve•ejného zdraví. Ve výjime•ných
p•ípadech m•že p•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví
lh•tu uvedenou ve v•t• první rozhodnutím prodloužit.
8.
zákona,
odst. 1
stavby

Stavby z•ízené p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto
které nespl•ují hygienické požadavky stanovené v § 7
zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, a
školních
jídelen,
které
nespl•ují
hygienické

požadavky stanovené v § 23 odst. 3 zákona •. 258/2000 Sb.,
ve zn•ní tohoto zákona, s výjimkou požadavk• na zásobování
vodou, musí být podle nich upraveny nejpozd•ji do 31.
prosince 2007. P•íslušný orgán ochrany ve•ejného zdraví m•že
rozhodnutím tuto lh•tu zkrátit, pokud je to podle povahy
provozu nezbytné v zájmu ochrany ve•ejného zdraví. Ve
výjime•ných p•ípadech m•že p•íslušný orgán ochrany ve•ejného
zdraví lh•tu uvedenou ve v•t• první rozhodnutím prodloužit.
9. Do doby spln•ní hygienických požadavk• podle bod• 7
a 8 se tyto stavby posuzují podle dosavadních právních
p•edpis•.
10.
Zdravotní
pr•kazy
vydané
p•ede
dnem
nabytí
ú•innosti tohoto zákona se považují za zdravotní pr•kazy
vydané podle tohoto zákona.
11. Povinnosti podle § 31 odst. 2 zákona •. 258/2000
Sb., ve zn•ní tohoto zákona, splní provozovatelé stanovených
letiš• nejpozd•ji do 31. prosince 2004.
12. Kritické kontrolní body stanoví provozovatelé
stravovacích služeb, jejichž výroba je nižší, než stanoví §
38 odst. 2 vyhlášky •. 107/2001 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny p•i •innostech epidemiologicky závažných,
nejpozd•ji do 7 m•síc• ode dne nabytí ú•innosti tohoto
zákona.
13.
Povinnost
oznámit
p•íslušnému
orgánu
ochrany
ve•ejného zdraví pro ú•ely poskytnutí první pomoci informace
o látkách obsažených v kosmetickém prost•edku, které mohou
ohrozit zdraví n•kterých fyzických osob, jsou výrobci nebo
dovozci kosmetických prost•edk•, jejichž výroba nebo dovoz
byly zahájeny p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona,
povinni splnit do 1. •ervence 2005; povinnost uvést v
oznámení datum zahájení výroby nebo dovozu v tomto p•ípad•
neplatí.
14. Dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona se zastavují
•ízení p•ed orgánem ochrany ve•ejného zdraví o za•azení
práce do kategorie druhé. Podle § 37 odst. 3 zákona •.
258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, se posuzují i návrhy
na za•azení prací do kategorií, o nichž správní •ízení
nebylo pravomocn• ukon•eno.
15. Práce, za•azené p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto
zákona orgánem ochrany ve•ejného zdraví do druhé kategorie,
se
považují
za
práce
za•azené
podle
tohoto
zákona
zam•stnavatelem.

16. Dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona se zastavují
•ízení o schválení výrobk• ur•ených pro styk s potravinami
[§ 25 odst. 1 písm. a)].
17. Oprávn•ní jmenovat a odvolat hlavního hygienika
•eské republiky a jeho zástupce náleží do doby nabytí úplné
ú•innosti služebního zákona vlád•. Návrh p•edkládá ministr
zdravotnictví.
18. Oprávn•ní jmenovat a odvolat •editele krajských
hygienických stanic náleží do doby nabytí úplné ú•innosti
služebního zákona ministrovi zdravotnictví. Návrh p•edkládá
hlavní hygienik •eské republiky.
19. Návrhy na povolení podle § 41a odst. 2 zákona •.
258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, podají zam•stnavatelé,
kte•í zahájili výrobu teplé vody pro ú•ely osobní hygieny
zam•stnanc•, která nevyhovuje požadavk•m podle § 41a odst. 1
zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní tohoto zákona, p•ede dnem
nabytí ú•innosti tohoto zákona, do 3 m•síc• ode dne nabytí
ú•innosti tohoto zákona.

•l.II zákona •. 392/2005 Sb.
P•echodná ustanovení
1. Výrobci ani dovozci nesm•jí od 1. b•ezna 2006 uvád•t
na trh materiály a výrobky pro styk s potravinami, které
nespl•ují požadavky stanovené provád•cím právním p•edpisem
na plasty a výrobky z nich.
2. Výrobci ani dovozci nesm•jí od 29. ledna 2006 uvád•t
na trh výrobky pro styk s potravinami z regenerované
celulózy, které nespl•ují požadavky stanovené provád•cím
právním p•edpisem pro regenerovanou celulózu (celofán).
3. Návrhy na za•azení prací do kategorií a žádosti
podle § 3a odst. 1 a 3 zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní
ú•inném ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, o nichž bylo
zahájeno •ízení •i posouzení p•ede dnem nabytí ú•innosti
tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních
p•edpis•.
4. Zm•ny provozního •ádu podle § 4 odst. 3 zákona •.
258/2000 Sb., ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•innosti
tohoto zákona, p•edloží osoby uvedené v § 3 odst. 2 zákona
•. 258/2000 Sb., ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•innosti
tohoto zákona, do 3 m•síc• ode dne nabytí ú•innosti tohoto

zákona.
5. Spln•ní povinnosti uložené podle § 84 odst. 1 písm.
o) zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí
ú•innosti
tohoto
zákona,
vykonatelným
rozhodnutím
p•íslušného orgánu ochrany ve•ejného zdraví p•ede dnem
nabytí
ú•innosti
tohoto
zákona,
se
posuzuje
podle
dosavadních právních p•edpis•.
6. Prodejci, jakož i osoby poskytující služby nesm•jí
od data 24. zá•í 2005 prodávat ani poskytovat kone•nému
spot•ebiteli
kosmetické
prost•edky,
které
obsahují
methyldibromglutaronitril (MDGN), s výjimkou kosmetických
prost•edk•, které se oplachují a neobsahují více než 0,1 %
methyldibromglutaronitrilu (MDGN).

•l.XII zákona •. 222/2006 Sb.
P•echodná ustanovení
1. Ministerstvo zdravotnictví
a) po•ídí do 30. •ervna 2007 strategické hlukové mapy pro
okolí pozemních komunikací, po kterých projede více než 6
000 000 vozidel za rok, železni•ních tratí, po kterých
projede více než 60 000 vlak• za rok, v blízkosti hlavních
letiš•, vymezených v § 81 odst. 1 písm. c) zákona •.
258/2000 Sb., ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•innosti
tohoto zákona, a pro aglomerace s více než 250 000 trvale
bydlícími obyvateli, tvo•ené jednou nebo více obcemi s
intenzivními ekonomickými, sociálními a územn• technickými
vazbami,
b) po•ídí do 30. •ervna 2012 strategické hlukové mapy pro
všechny hlavní pozemní komunikace, hlavní železni•ní trat• a
aglomerace vymezené v § 81 a 81a zákona •. 258/2000 Sb., ve
zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona.
2. Ministerstvo dopravy
a) po•ídí do 18. •ervence 2008 ak•ní plány pro okolí
pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví státu a po
kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok,
železni•ních tratí, po kterých projede více než 60 000 vlak•
za rok, v blízkosti hlavních letiš•, vymezených v § 81 odst.
1 písm. c) zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní ú•inném ode dne
nabytí ú•innosti tohoto zákona,
b)

po•ídí

do

18.

•ervence

2013

ak•ní

plány

pro

okolí

hlavních
pozemních
komunikací
ve
vlastnictví
státu,
vymezených v § 81 odst. 1 písm. a) zákona •. 258/2000 Sb.,
ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, a
ak•ní plány pro okolí hlavních železni•ních tratí vymezených
v § 81 odst. 1 písm. b) zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní
ú•inném ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona.
3. Krajský ú•ad
a) po•ídí do 18. •ervence 2008 ak•ní plány pro okolí
pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví kraje a po
kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, a pro
aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli,
tvo•ené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými,
sociálními a územn• technickými vazbami,
b) po•ídí do 18. •ervence 2013 ak•ní plány pro okolí
hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví kraje nebo obcí
ve správním území kraje a pro aglomerace vymezené v § 81 a
81a zákona •. 258/2000 Sb., ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí
ú•innosti tohoto zákona.
____________________
1) Sm•rnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. •ervence 1976 o sbližování
právních p•edpis• •lenských stát• o kosmetických výrobcích, ve zn•ní
sm•rnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. zá•í 2003, kterou se stanoví
symbol pro údaj ozna•ující trvanlivost kosmetických prost•edk• v
p•íloze VIIIa sm•rnice Rady 76/768/EHS.
Sm•rnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980 o sbližování
právních p•edpis• •lenských stát• o analytických metodách nezbytných
pro kontrolu složení kosmetických výrobk•, ve zn•ní sm•rnice Komise
96/45/EHS ze dne 2. •ervence 1996 o metodách analýzy nezbytných pro
kontrolu složení kosmetických prost•edk•.
Rozhodnutí Komise 96/335/ES ze dne 8. kv•tna 1996, kterým se stanoví
soupis a spole•ná nomenklatura p•ísad používaných v kosmetických
prost•edcích.
Sm•rnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody
ur•ené pro lidskou spot•ebu.
Sm•rnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke
koupání, ve zn•ní sm•rnice 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 ke
standardizaci a racionalizaci zpráv o zavád•ní ur•itých sm•rnic
vztahujících se k životnímu prost•edí.
Sm•rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. zá•í
2000 o ochran• zam•stnanc• p•ed riziky spojenými s expozicí
biologickým •initel•m p•i práci.
Sm•rnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. zá•í 1983 o ochran• pracovník•

p•ed riziky vystavení azbestu p•i práci, ve zn•ní sm•rnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. b•ezna 2003.
Sm•rnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. •ervna 1993 o hygien• potravin.
Sm•rnice Rady 89/109/EHS o sbližování právních p•edpis• •lenských
stát• týkajících se materiál• a p•edm•t• ur•ených pro styk s
potravinami.
Sm•rnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. b•ezna 2004, kterou se dopl•uje
sm•rnice 2002/72/ES týkající se plast• a výrobk• z plast•
p•icházejících do styku s potravinami.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2119/98/ES ze dne 24. zá•í
1998 o z•ízení sít• epidemiologického dozoru a kontroly p•enosných
nemocí ve Spole•enství.
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. •ervence 2003, kterým se m•ní
rozhodnutí 2000/96/EC ve v•ci stanovení surveillance vybraných
infekcí.
Sm•rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. •ervna
2002 o hodnocení a •ízení hluku ve venkovním prost•edí.
2) Zákoník práce.
Na•ízení vlády •. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zam•stnanc• p•i práci, ve zn•ní na•ízení vlády •. 523/2002
Sb.
3) Zákon •. 20/1966 Sb., o pé•i o zdraví lidu, ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•.
4) Zákon •. 160/1992 Sb., o zdravotní pé•i v
zdravotnických za•ízeních, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.

nestátních

4a) Zákon •. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
zm•n• a dopln•ní n•kterých zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
4b) Nap•íklad zákon •. 22/1997 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•,
zákon •. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických p•ípravcích
a o zm•n• n•kterých dalších zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•,
zákon •. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o
zm•n• a dopln•ní n•kterých souvisejících zákon•, ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•.
4c) § 2 písm. p) zákona •. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o zm•n• a dopln•ní n•kterých souvisejících zákon•, ve
zn•ní zákona •. 316/2004 Sb.
5) Sm•rnice
spot•ebu.

Rady

98/83/ES

o

jakosti

vody

ur•ené

pro

lidskou

6) Zákon •. 164/2001 Sb., o p•írodních lé•ivých zdrojích, zdrojích
p•írodních
minerálních
vod,
p•írodních
lé•ebných
lázních
a
láze•ských místech a o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•

(láze•ský zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
6a) Zákon •. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve•ejnou
pot•ebu a o zm•n• n•kterých zákon• (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve zn•ní zákona •. 320/2002 Sb.
7) Zákon •. 22/1997 Sb., ve zn•ní zákona •. 71/2000 Sb.
8) Na•ízení vlády •. 163/2002 Sb., kterým
požadavky na vybrané stavební výrobky.

se

stanoví

technické

8a) Zákon •. 254/2001 Sb., o vodách a o zm•n• n•kterých zákon•
(vodní zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
8b) Na•ízení vlády •. 469/2000
nápln• jednotlivých živností.

Sb.,

kterým

se

stanoví

obsahové

9) § 7 zákona •. 561/2004 Sb., o p•edškolním, základním, st•edním,
vyšším odborném a jiném vzd•lávání (školský zákon).
Zákon •. 76/1978 Sb., o školských za•ízeních, ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•.
10) § 7 odst. 6 a § 141 zákona •. 561/2004 Sb.
10a) Zákon •. 359/1999 Sb., o sociáln•-právní ochran• d•tí, ve zn•ní
pozd•jších p•edpis•.
11) Zákon •. 48/1997 Sb., o ve•ejném zdravotním pojišt•ní a o zm•n•
a dopln•ní n•kterých souvisejících zákon•, ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•.
12) Zákon •. 94/1963 Sb., o rodin•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
13) § 51 zákona •. 29/1984 Sb., ve zn•ní zákona •. 171/1990 Sb.
14) § 53 zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní zákona •. 548/1991 Sb.
15) Vyhláška •. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu.
16) § 86 zákona •. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním •ádu
(stavební zákon).
17) Zákon •. 100/1988
pozd•jších p•edpis•.

Sb.,

o

sociálním

zabezpe•ení,

ve

zn•ní

§ 45 a 46 zákona •. 114/1988 Sb., o p•sobnosti orgán• •eské
republiky v sociálním zabezpe•ení, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
17a) Vyhláška •. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky
p•edcházení vzniku a ší•ení infek•ních onemocn•ní a hygienické
požadavky na provoz zdravotnických za•ízení a ústav• sociální pé•e.
18) Zákon •. 110/1997 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.

19) § 18a zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
19a) Vyhláška •. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny p•i
•innostech epidemiologicky závažných.
21) Zákon •. 76/1978 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
23) Nap•íklad zákon •. 110/1997 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•,
zákon •. 166/1999 Sb., o veterinární pé•i a o zm•n• souvisejících
zákon• (veterinární zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
25) Vyhláška •. 293/1997 Sb., o zp•sobu výpo•tu a uvád•ní výživové
(nutri•ní) hodnoty potravin a zna•ení údaje o možném nep•íznivém
ovlivn•ní zdraví.
26) § 3 vyhlášky •. 293/1997 Sb.
26a) Zákon •. 102/2001 Sb., o obecné bezpe•nosti výrobk• a o zm•n•
n•kterých zákon• (zákon o obecné bezpe•nosti výrobk•), ve zn•ní
zákona •. 146/2002 Sb.
27) § 4 odst. 1 písm. f) bod 6 zákona •. 37/1989 Sb., o ochran• p•ed
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
27a) Zákon •. 110/1997 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. Vyhláška
•. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání
osv•d•ení prokazujícího znalost hub, zp•sob zkoušek, jakož i
náležitosti žádosti a osv•d•ení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).
27b) Na•ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) •. 1935/2004 ze dne
27. •íjna 2004 o materiálech a p•edm•tech ur•ených pro styk s
potravinami a o zrušení sm•rnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.
28) Na•ízení vlády •. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na hra•ky, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
29) Zákon •. 79/1997 Sb., o lé•ivech a o zm•nách a dopln•ní
n•kterých souvisejících zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
29a) § 2 odst.
spot•ebitele.

1

písm.

b)

zákona

•.

634/1992

Sb.,

o

ochran•

29b) § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky •. 26/2001 Sb., o hygienických
požadavcích na kosmetické prost•edky, o náležitostech žádosti o
neuvedení ingredience na obalu kosmetického prost•edku a o
požadavcích na vzd•lání a praxi fyzické osoby odpov•dné za výrobu
kosmetického prost•edku (vyhláška o kosmetických prost•edcích), ve
zn•ní vyhlášky •. 268/2001 Sb. a vyhlášky •. 444/2004 Sb.
29c) § 3 vyhlášky •. 26/2001 Sb., ve zn•ní vyhlášky •. 444/2004 Sb.
29d) Zákon •. 356/2003 Sb., o chemických
p•ípravcích a o zm•n• n•kterých zákon•.

látkách

a

chemických

Na•ízení vlády •. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení

nebezpe•nosti chemických látek a chemických p•ípravk•, zp•sob jejich
klasifikace a ozna•ování a vydává Seznam dosud klasifikovaných
nebezpe•ných chemických látek, ve zn•ní na•ízení vlády •. 258/2001
Sb.
29e) Sm•rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27.
února 2003, kterou se m•ní sm•rnice Rady 76/768/EHS o sbližování
právních p•edpis• •lenských stát• týkajících se kosmetických
prost•edk• technickému pokroku.
29f) Zákon •. 246/1992 Sb., na ochranu zví•at proti týrání, ve zn•ní
pozd•jších p•edpis•.
30) Zákon •. 157/1998 Sb., o chemických látkách a p•ípravcích a o
zm•n• n•kterých dalších zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
Vyhláška •. 305/1998 Sb., kterou se stanoví zásady správné
laboratorní praxe, postup p•i ov••ování jejich dodržování, postup
p•i vydávání osv•d•ení a postup kontroly dodržování zásad správné
laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe).
30a) Zákon •. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
zp•sobilosti státních p•íslušník• •lenských stát• Evropské unie a o
zm•n• n•kterých zákon• (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve
zn•ní pozd•jších p•edpis•.
31) Zákon •. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm•n• a dopln•ní
zákona •. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
32) Zákon •. 13/1997
pozd•jších p•edpis•.

Sb.,

o

pozemních

komunikacích,

ve

zn•ní

32a) Zákon •. 266/1994 Sb., o drahách, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
32b) Zákon •. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí •eské republiky
(katastrální zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
33) § 120 zákona •. 50/1976 Sb., ve zn•ní zákona •. 83/1998 Sb.
33a) Zákon •. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího zá•ení (atomový zákon) a o zm•n• a dopln•ní n•kterých
zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
33b) Zákoník práce.
Na•ízení vlády •. 178/2001 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
Na•ízení vlády •. 502/2000 Sb., o ochran• zdraví p•ed nep•íznivými
ú•inky hluku a vibrací.
Na•ízení vlády •. 480/2000 Sb., o ochran• zdraví p•ed neionizujícím
zá•ením.
33c) Na•ízení vlády •. 502/2000 Sb., o ochran• zdraví p•ed
nep•íznivými ú•inky hluku a vibrací, ve zn•ní na•ízení vlády •.
88/2004 Sb.

33d) Sm•rnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. b•ezna 2003,
kterou se m•ní sm•rnice Rady 83/477/EHS o ochran• pracovník• p•ed
riziky vystavení azbestu p•i práci.
35a) § 2 odst. 5 zákona •. 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p•ípravcích a o zm•n• n•kterých zákon•.
35b) § 2 odst. 5 písm. f) zákona •. 356/2003 Sb.
35c) § 2 odst. 5 písm. g) a i) zákona •. 356/2003 Sb.
35d) Na•ízení vlády •. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na hra•ky, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
35e) § 54 zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
35f) § 98 zákona •. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm•n• a
dopln•ní dalších zákon• (zákon o vysokých školách), ve zn•ní
pozd•jších p•edpis•.
35g) § 82 odst. 2 zákona •. 326/2004 Sb., o rostlinoléka•ské pé•i a
o zm•n• n•kterých souvisejících zákon•.
35h) Položka 22 Sazebníku správních poplatk• zákona •. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
35i) § 18
p•edpis•.

až

20

zákona

•.

157/1998

Sb.,

ve

zn•ní

pozd•jších

35j)
Vyhláška •. 428/2004 Sb., o získání odborné zp•sobilosti k nakládání
s
nebezpe•nými
chemickými
látkami
a
chemickými
p•ípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické.
36) § 2 odst. 3 písm. d) zákona •. 79/1997 Sb.
36a) Zákon •. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných •íslech a
o zm•n• n•kterých zákon• (zákon o evidenci obyvatel), ve zn•ní
pozd•jších p•edpis•.
36b) § 1 zákona •. 133/2000 Sb., ve zn•ní zákona •. 53/2004 Sb.
36c) Zákon •. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního ob•anství
•eské republiky, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
37a) Zákon •. 120/2002 Sb., o podmínkách uvád•ní biocidních
p•ípravk• a ú•inných látek na trh a o zm•n• n•kterých souvisejících
zákon•.
37b) § 30 zákona •. 147/1996 Sb., o rostlinoléka•ské pé•i a zm•nách
n•kterých souvisejících zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
37c) Vyhláška •. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a
podmínkách k získání odborné zp•sobilosti v n•kterých
ochrany ve•ejného zdraví.

dalších
oborech

38) § 77 zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
39) P•íloha •. 5 •ást A vyhlášky •. 77/1981 Sb., o zdravotnických
pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
40) P•íloha •. 2 vyhlášky •. 77/1981 Sb.
41) Zákon •. 218/2000 Sb., o rozpo•tových pravidlech a o zm•n•
n•kterých souvisejících zákon• (rozpo•tová pravidla).
42) Nap•íklad zákon •. 50/1976 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
43) Zákon •. 101/2000 Sb., o ochran• osobních údaj• a o zm•n•
n•kterých zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
43a) Zákon •. 218/2002 Sb., o služb• státních zam•stnanc• ve
správních ú•adech a o odm••ování t•chto zam•stnanc• a ostatních
zam•stnanc• ve správních ú•adech (služební zákon), ve zn•ní zákona
•. 131/2003 Sb.
43b) Vyhláška •. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o
vydání integrovaného povolení, rozsah a zp•sob jejího vypln•ní.
43c) Zákon •. 256/2001 Sb., o poh•ebnictví a o zm•n• n•kterých
zákon•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
43d) •lánek 12 sm•rnice 76/768/EHS.
44) § 138 zákoníku práce.
45) Vyhláška •. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup p•i uznávání
nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických za•ízení, která
tyto nemoci uznávají.
46) § 29 písm. a) až f), h) až j) a písm. n) a o) zákona •. 200/1990
Sb., o p•estupcích, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
47) § 40 zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
47a) Zákon •. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách •eské republiky, ve
zn•ní pozd•jších p•edpis•.
47a) Zákon •. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt•ní.
47b) § 1 zákona •. 361/2003 Sb., o služebním pom•ru p•íslušník•
bezpe•nostních sbor•.
47c) Nap•íklad zákon •. 325/1999 Sb., o azylu a o zm•n• zákona •.
283/1991 Sb., o Policii •eské republiky, ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•, (zákon o azylu), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
47d) Zákon •. 269/1994 Sb., o Rejst•íku trest•, ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•.
48) Zákon •. 110/1997 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.

50) Zákon •. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•.
50a) § 18 a 26 zákona •. 552/1991 Sb., ve zn•ní zákona •. 501/2004
Sb.
51) Zákon •. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
zp•sobilosti a specializované zp•sobilosti k výkonu zdravotnického
povolání léka•e, zubního léka•e a farmaceuta, ve zn•ní zákona •.
125/2005 Sb.
Zákon •. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp•sobilosti
k výkonu neléka•ských zdravotnických povolání a k výkonu •inností
souvisejících s poskytováním zdravotní pé•e a o zm•n• n•kterých
souvisejících
zákon•
(zákon
o
neléka•ských
zdravotnických
povoláních), ve zn•ní zákona •. 125/2005 Sb.
52) § 116 ob•anského zákoníku.
53) Zákon •. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
53a) Zákon •. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
55) Zákon •. 337/1992 Sb., o správ• daní a poplatk•, ve zn•ní
pozd•jších p•edpis•.
56) Zákon •. 71/1967 Sb., o správním •ízení (správní •ád), ve zn•ní
pozd•jších p•edpis•.
56a) § 149 odst. 1 zákona •. 500/2004 Sb., správní •ád.
57) Zákon •. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
zm•n• n•kterých zákon•, ve zn•ní zákona •. 320/2002 Sb. a zákona •.
20/2004 Sb.
58) Zákon •. 240/2000 Sb., o krizovém •ízení a o zm•n• n•kterých
zákon• (krizový zákon), ve zn•ní zákona •. 320/2002 Sb.
59) Zákon •. 182/2006 Sb., o úpadku a zp•sobech
(insolven•ní zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.

jeho

•ešení

