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356
Â K ON
ZA
ze dne 23. zaÂrÏõÂ 2003
o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â TKY A CHEMICKEÂ PR
Ï IÂPRAVKY
CHEMICKEÂ LA
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy a puÊsobnost zaÂkona
(1) Tento zaÂkon upravuje v souladu s praÂvem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) praÂva a povinnosti praÂvnickyÂch osob a podnikajõÂcõÂch fyzickyÂch osob (daÂle jen
¹osobyª) prÏi klasifikaci a zkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ, balenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ, uvaÂdeÏnõÂ na trh nebo
do obeÏhu a prÏi vyÂvozu a dovozu chemickyÂch laÂtek

a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, prÏi oznamovaÂnõÂ a registraci
chemickyÂch laÂtek, a vymezuje puÊsobnost spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ ochrany zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ.
(2) Tento zaÂkon se nevztahuje na leÂcÏiva,2)
krmiva,3) potraviny a tabaÂkoveÂ vyÂrobky,4) kosmetickeÂ
prostrÏedky,5) radionuklidoveÂ zaÂrÏicÏe a jaderneÂ materiaÂly,6) omamneÂ a psychotropnõÂ laÂtky,7) zdravotnickeÂ
prostrÏedky,8) hnojiva, pomocneÂ puÊdnõÂ laÂtky, pomocneÂ
rostlinneÂ prÏõÂpravky a substraÂty,9) nerostneÂ suroviny,10)
veterinaÂrnõÂ prÏõÂpravky, s vyÂjimkou dezinfekcÏnõÂch, dezinsekcÏnõÂch a deratizacÏnõÂch prÏõÂpravkuÊ11) v podobeÏ
urcÏeneÂ ke konecÏneÂmu pouzÏitõÂ, a na prÏepravu a distribuci plynu ve verÏejneÂm zaÂjmu,12) nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis jinak.
(3) Na prÏõÂpravky na ochranu rostlin a na pomocneÂ prostrÏedky ochrany rostlin13) se z povinnostõÂ

1

) SmeÏrnice Rady 67/548/EHS o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se klasifikace, balenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ
nebezpecÏnyÂch laÂtek, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 1999/45/ES o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂch se klasifikace, balenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
SmeÏrnice Rady 76/796/EHS o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se omezenõÂ uvaÂdeÏnõÂ na trh a pouzÏõÂvaÂnõÂ
neÏkteryÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek a prÏõÂpravkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
SmeÏrnice Rady 87/18/EHS o sblizÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se aplikace zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ
praxe a oveÏrÏovaÂnõÂ jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ prÏi zkousÏenõÂ chemickyÂch laÂtek, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
SmeÏrnice Rady 88/320/EHS o inspekci a oveÏrÏovaÂnõÂ spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
2
) ZaÂkon cÏ. 79/1997 Sb., o leÂcÏivech a o zmeÏnaÂch a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3

) ZaÂkon cÏ. 91/1996 Sb., o krmivech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

4

) ZaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
5
) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6
) ZaÂkon cÏ. 18/1997 Sb., o mõÂroveÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ jaderneÂ energie a ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ (atomovyÂ zaÂkon) a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
7
) ZaÂkon cÏ. 167/1998 Sb., o naÂvykovyÂch laÂtkaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
8
) ZaÂkon cÏ. 123/2000 Sb., o zdravotnickyÂch prostrÏedcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
9
) ZaÂkon cÏ. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnyÂch puÊdnõÂch laÂtkaÂch, pomocnyÂch rostlinnyÂch prÏõÂpravcõÂch a substraÂtech
a o agrochemickeÂm zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd (zaÂkon o hnojivech), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
10
) ZaÂkon cÏ. 44/1988 Sb., o ochraneÏ a vyuzÏitõÂ nerostneÂho bohatstvõÂ (hornõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
11

) ZaÂkon cÏ. 166/1999 Sb., o veterinaÂrnõÂ peÂcÏi a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (veterinaÂrnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
12
) ZaÂkon cÏ. 458/2000 Sb., o podmõÂnkaÂch podnikaÂnõÂ a o vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy v energetickyÂch odveÏtvõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ (energetickyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
13
) ZaÂkon cÏ. 147/1996 Sb., o rostlinoleÂkarÏskeÂ peÂcÏi a zmeÏnaÂch neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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stanovenyÂch v tomto zaÂkoneÏ vztahujõÂ pouze povinnosti klasifikace, balenõÂ, oznacÏovaÂnõÂ, vypracovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂch listuÊ a povinnosti prÏi dovozu a vyÂvozu.
(4) Tento zaÂkon se nevztahuje na vyÂbusÏniny14)
v rozsahu, v neÏmzÏ je tato oblast upravena zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem.14)
(5) Tento zaÂkon se nevztahuje na prÏepravu nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek a nebezpecÏnyÂch chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ v zÏeleznicÏnõÂ,15) silnicÏnõÂ,16) vodnõÂ vnitrozemskeÂ,17) leteckeÂ18) a naÂmorÏnõÂ19) dopraveÏ a na prÏepravu nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek a nebezpecÏnyÂch
chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ v celnõÂm rezÏimu tranzit.20)
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
(1) ChemickeÂ laÂtky (daÂle jen ¹laÂtkyª) jsou chemickeÂ prvky a jejich sloucÏeniny v prÏõÂrodnõÂm stavu
nebo zõÂskaneÂ vyÂrobnõÂm postupem vcÏetneÏ prÏõÂpadnyÂch
prÏõÂsad nezbytnyÂch pro uchovaÂnõÂ jejich stability a jakyÂchkoliv necÏistot vznikajõÂcõÂch ve vyÂrobnõÂm procesu,
s vyÂjimkou rozpousÏteÏdel, kteraÂ mohou byÂt z laÂtek oddeÏlena bez zmeÏny jejich slozÏenõÂ nebo ovlivneÏnõÂ jejich
stability.
(2) ChemickeÂ prÏõÂpravky (daÂle jen ¹prÏõÂpravkyª)
jsou smeÏsi nebo roztoky slozÏeneÂ ze 2 nebo võÂce laÂtek.
(3) Polymer je laÂtka, jejõÂzÏ molekuly jsou tvorÏeny
rÏeteÏzcem jednoho nebo võÂce druhuÊ monomernõÂch jednotek, kteraÂ obsahuje võÂce nezÏ polovicÏnõÂ hmotnostnõÂ
podõÂl molekul s nejmeÂneÏ trÏemi monomernõÂmi jednotkami spojenyÂmi kovalentnõÂ vazbou s dalsÏõÂ nejmeÂneÏ
1 monomernõÂ jednotkou nebo jinyÂm reaktantem, a obsahuje meÂneÏ nezÏ polovicÏnõÂ hmotnostnõÂ podõÂl molekul
stejneÂ molekuloveÂ hmotnosti. Hmotnost molekul laÂtky
se pohybuje v urcÏiteÂm rozmezõÂ, prÏicÏemzÏ hmotnostnõÂ
rozdõÂly mezi molekulami souvisõÂ prÏedevsÏõÂm s rozdõÂly
v pocÏtu monomernõÂch jednotek. MonomernõÂ jednotka
je zreagovanaÂ forma monomeru v polymernõÂ molekule.
(4) Klasifikace je postup zjisÏt'ovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku, hodnocenõÂ zjisÏteÏnyÂch
vlastnostõÂ a naÂsledneÂ zarÏazenõÂ takoveÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku do jednotlivyÂch skupin nebezpecÏnosti.
(5) NebezpecÏneÂ laÂtky nebo nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky
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jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky, ktereÂ za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem majõÂ jednu nebo võÂce nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ, pro ktereÂ jsou klasifikovaÂny jako
a) vyÂbusÏneÂ; jimi jsou pevneÂ, kapalneÂ, pastoviteÂ nebo
geloviteÂ laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ mohou exotermneÏ reagovat i bez prÏõÂstupu vzdusÏneÂho kyslõÂku,
prÏicÏemzÏ rychle uvolnÏujõÂ plyny, a ktereÂ, pokud jsou
v cÏaÂstecÏneÏ uzavrÏeneÂm prostoru, za definovanyÂch
zkusÏebnõÂch podmõÂnek detonujõÂ, rychle shorÏõÂ nebo
po zahrÏaÂtõÂ vybuchujõÂ,
b) oxidujõÂcõÂ; jimi jsou laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ vyvolaÂvajõÂ vysoce exotermnõÂ reakci ve styku s jinyÂmi
laÂtkami, zejmeÂna horÏlavyÂmi,
c) extreÂmneÏ horÏlaveÂ; jimi jsou kapalneÂ laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ majõÂ extreÂmneÏ nõÂzkyÂ bod vzplanutõÂ
a nõÂzkyÂ bod varu, a nebo plynneÂ laÂtky a prÏõÂpravky,
ktereÂ jsou horÏlaveÂ ve styku se vzduchem prÏi pokojoveÂ teploteÏ a tlaku,
d) vysoce horÏlaveÂ; jimi jsou
1. laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ se mohou samovolneÏ
zahrÏõÂvat a nakonec se vznõÂtõÂ ve styku se vzduchem prÏi pokojoveÂ teploteÏ bez jakeÂhokoliv dodaÂnõÂ energie,
2. pevneÂ laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ se mohou
snadno zapaÂlit po kraÂtkeÂm styku se zdrojem
zapaÂlenõÂ a ktereÂ pokracÏujõÂ v horÏenõÂ nebo vyhorÏely po jeho odstraneÏnõÂ,
3. kapalneÂ laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ majõÂ velmi nõÂzkyÂ bod vzplanutõÂ,
4. laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ ve styku s vodou nebo
vlhkyÂm vzduchem uvolnÏujõÂ vysoce horÏlaveÂ
plyny v nebezpecÏnyÂch mnozÏstvõÂch,
e) horÏlaveÂ; jimi jsou kapalneÂ laÂtky nebo prÏõÂpravky,
ktereÂ majõÂ nõÂzkyÂ bod vzplanutõÂ,
f) vysoce toxickeÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky,
ktereÂ prÏi vdechnutõÂ, pozÏitõÂ nebo prÏi pruÊniku kuÊzÏõÂ
ve velmi malyÂch mnozÏstvõÂch zpuÊsobujõÂ smrt nebo
akutnõÂ nebo chronickeÂ posÏkozenõÂ zdravõÂ,
g) toxickeÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky, ktereÂ prÏi
vdechnutõÂ, pozÏitõÂ nebo prÏi pruÊniku kuÊzÏõÂ v malyÂch
mnozÏstvõÂch zpuÊsobujõÂ smrt nebo akutnõÂ nebo
chronickeÂ posÏkozenõÂ zdravõÂ,
h) zdravõÂ sÏkodliveÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky,

14

) ZaÂkon cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

15

) ZaÂkon cÏ. 266/1994 Sb., o drahaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
UÂmluva o mezinaÂrodnõÂ prÏepraveÏ (COTIF), vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 8/1985 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
16
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, EvropskaÂ dohoda o mezinaÂrodnõÂ
silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR), vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 64/1987 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
17
) ZaÂkon cÏ. 114/1995 Sb., o vnitrozemskeÂ plavbeÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
18

) VyhlaÂsÏka cÏ. 17/1966 Sb., o leteckeÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 15/1971 Sb.

19

) ZaÂkon cÏ. 61/2000 Sb., o naÂmorÏnõÂ plavbeÏ.

20

) ZaÂkon cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ktereÂ prÏi vdechnutõÂ, pozÏitõÂ nebo prÏi pruÊniku kuÊzÏõÂ
mohou zpuÊsobit smrt nebo akutnõÂ nebo chronickeÂ
posÏkozenõÂ zdravõÂ,
zÏõÂraveÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky, ktereÂ mohou znicÏit zÏiveÂ tkaÂneÏ prÏi styku s nimi,
draÂzÏdiveÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky, ktereÂ
mohou prÏi okamzÏiteÂm, dlouhodobeÂm nebo opakovaneÂm styku s kuÊzÏõÂ nebo sliznicõÂ vyvolat zaÂneÏt
a nemajõÂ zÏõÂraveÂ uÂcÏinky,
senzibilizujõÂcõÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky,
ktereÂ jsou schopneÂ prÏi vdechovaÂnõÂ, pozÏitõÂ nebo
prÏi styku s kuÊzÏõÂ vyvolat prÏecitliveÏlost, takzÏe prÏi
dalsÏõÂ expozici daneÂ laÂtce nebo prÏõÂpravku vzniknou
charakteristickeÂ neprÏõÂzniveÂ uÂcÏinky,
karcinogennõÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky,
ktereÂ prÏi vdechnutõÂ nebo pozÏitõÂ nebo pruÊniku kuÊzÏõÂ
mohou vyvolat rakovinu nebo zvyÂsÏit jejõÂ vyÂskyt,
mutagennõÂ; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky, ktereÂ
prÏi vdechnutõÂ nebo pozÏitõÂ nebo pruÊniku kuÊzÏõÂ mohou vyvolat deÏdicÏneÂ genetickeÂ posÏkozenõÂ nebo
zvyÂsÏit jeho vyÂskyt,
toxickeÂ pro reprodukci; jimi jsou laÂtky nebo prÏõÂpravky, ktereÂ prÏi vdechnutõÂ nebo pozÏitõÂ nebo pruÊniku kuÊzÏõÂ mohou vyvolat nebo zvyÂsÏit vyÂskyt nedeÏdicÏnyÂch neprÏõÂznivyÂch uÂcÏinkuÊ na potomstvo
nebo zhorsÏenõÂ muzÏskyÂch nebo zÏenskyÂch reprodukcÏnõÂch funkcõÂ nebo schopnostõÂ,
nebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ; jimi jsou laÂtky
nebo prÏõÂpravky, ktereÂ prÏi vstupu do zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ prÏedstavujõÂ nebo mohou prÏedstavovat
okamzÏiteÂ nebo pozdeÏjsÏõÂ nebezpecÏõÂ pro jednu nebo
võÂce slozÏek zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.

(6) VyÂrobcem je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona osoba,
kteraÂ vyraÂbõÂ nebo i jen vyvinula laÂtku nebo prÏõÂpravek,
ktereÂ hodlaÂ uveÂst na trh.
(7) Dovozcem je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona fyzickaÂ
osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ nebo praÂvnickaÂ osoba,
kteraÂ maÂ mõÂsto trvaleÂho pobytu nebo povolenõÂ k trvaleÂmu pobytu, sõÂdlo, mõÂsto podnikaÂnõÂ nebo obchodnõÂho
zaÂstupce na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie
a kteraÂ laÂtku nebo prÏõÂpravek dovaÂzÏõÂ.
(8) Dovozem je propusÏteÏnõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku
do celnõÂho rezÏimu volneÂho obeÏhu nebo aktivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku.20)
(9) VyÂvozem je propusÏteÏnõÂ zbozÏõÂ do celnõÂho rezÏimu vyÂvozu nebo celneÏ schvaÂleneÂ urcÏenõÂ umõÂsteÏnõÂ
zbozÏõÂ do svobodneÂho celnõÂho paÂsma nebo svobodneÂho
celnõÂho skladu.20)
(10) UvedenõÂm na trh je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
kazÏdeÂ uÂplatneÂ nebo bezuÂplatneÂ prÏedaÂnõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku v CÏeskeÂ republice jejich vyÂrobcem. Za uvedenõÂ
na trh se povazÏuje teÂzÏ dovoz laÂtky nebo prÏõÂpravku.
(11) Distributorem je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona

osoba, kteraÂ uvede laÂtku nebo prÏõÂpravek do obeÏhu
nebo toto uvedenõÂ pro jineÂho zprostrÏedkuje.
(12) UvedenõÂ do obeÏhu pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
je uÂplatneÂ nebo bezuÂplatneÂ prÏedaÂnõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ jineÂ osobeÏ po jejich uvedenõÂ na trh.
(13) SpraÂvnou laboratornõÂ praxõÂ je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona zabezpecÏovaÂnõÂ systeÂmu jakosti tyÂkajõÂcõÂ se
organizacÏnõÂho procesu a podmõÂnek, za kteryÂch se plaÂnujõÂ, provaÂdeÏjõÂ, sledujõÂ, zaznamenaÂvajõÂ, archivujõÂ
a oznamujõÂ neklinickeÂ studie bezpecÏnosti pro zdravõÂ
a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.
HLAVA I I
KLASIFIKACE
A SPRAÂVNAÂ LABORATORNIÂ PRAXE
§3
ObecneÂ zaÂsady klasifikace laÂtek a prÏõÂpravkuÊ
(1) VyÂrobce nebo dovozce jsou prÏed uvedenõÂm
laÂtky nebo prÏõÂpravku na trh povinni proveÂst jejich klasifikaci.
(2) PrÏi klasifikaci laÂtky nebo prÏõÂpravku se neprÏihlõÂzÏõÂ k nebezpecÏnyÂm laÂtkaÂm, prÏõÂmeÏsõÂm nebo necÏistotaÂm klasifikovanyÂm podle § 2 odst. 5, jejichzÏ koncentrace je nizÏsÏõÂ, nezÏ jsou minimaÂlnõÂ koncentrace uvedeneÂ
v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, pokud nejsou stanoveny v Seznamu zaÂvazneÏ klasifikovanyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek (daÂle jen ¹Seznamª) u jednotlivyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek koncentrace nizÏsÏõÂ.
(3) LaÂtky se klasifikujõÂ
a) podle Seznamu,
b) v prÏõÂpadeÏ, zÏe nejsou zapsaÂny v Seznamu, podle
Seznamu novyÂch laÂtek (daÂle jen ¹Elincsª) vydaneÂm Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen
¹ministerstvoª) na technickeÂm nosicÏi dat po oznaÂmenõÂ ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
c) v prÏõÂpadeÏ, zÏe nejsou klasifikovaÂny podle põÂsmene a) nebo b) a jsou registrovaÂny podle hlavy III,
podle jejich klasifikace prÏi registraci,
d) v prÏõÂpadeÏ, zÏe nejsou klasifikovaÂny podle põÂsmen a)
azÏ c), podle obecnyÂch postupuÊ pro hodnocenõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ podle odstavce 7, na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ o jejich
nebezpecÏnyÂch vlastnostech zõÂskanyÂch z odbornyÂch pramenuÊ nebo na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ zõÂskanyÂch
zkousÏenõÂm podle § 8.
(4) PrÏõÂpravky se klasifikujõÂ postupy podle § 4
azÏ 6.
(5) PrÏi klasifikaci prÏõÂpravkuÊ podle odstavce 4
musõÂ byÂt zohledneÏny vsÏechny v nich obsazÏeneÂ nebezpecÏneÂ laÂtky, s vyÂjimkou laÂtek podle odstavce 2.
(6) VyÂrobce nebo dovozce jsou povinni uchovaÂ-
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vat uÂdaje pouzÏiteÂ pro klasifikaci laÂtky nebo prÏõÂpravku
po dobu, po kterou jsou uvaÂdeÏny na trh, a po dobu
dalsÏõÂch 3 let od poslednõÂho uvedenõÂ na trh, a poskytnout
je na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm orgaÂnuÊm pro potrÏeby jejich spraÂvnõÂ cÏinnosti.
(7) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a) Seznam a zpuÊsob jeho pouzÏõÂvaÂnõÂ,
b) obecneÂ postupy pro hodnocenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ,
c) konvencÏnõÂ vyÂpocÏtoveÂ metody hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ prÏõÂpravkuÊ na zaÂkladeÏ vlastnostõÂ
fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch, nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ
a nebezpecÏnyÂch pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.
§4
HodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ
vyplyÂvajõÂcõÂ z jejich fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch vlastnostõÂ
(1) HodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂ z jejich fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch vlastnostõÂ se pro
uÂcÏely klasifikace podle § 2 odst. 5 põÂsm. a) azÏ e) provaÂdõÂ postupy stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 3 odst. 7 na zaÂkladeÏ stanovenõÂ vyÂbusÏnyÂch, oxidujõÂcõÂch, extreÂmneÏ horÏlavyÂch, vysoce horÏlavyÂch nebo horÏlavyÂch vlastnostõÂ, a to metodami uvedenyÂmi v § 8.
(2) HodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ podle
odstavce 1 se neprovaÂdõÂ, pokud
a) zÏaÂdnaÂ z obsazÏenyÂch laÂtek nemaÂ vlastnosti podle
odstavce 1 a pokud na zaÂkladeÏ dostupnyÂch informacõÂ prÏõÂpravek neprÏedstavuje nebezpecÏõÂ tohoto
druhu,
b) prÏi zmeÏneÏ slozÏenõÂ prÏõÂpravku znaÂmeÂho slozÏenõÂ je
z veÏdeckyÂch poznatkuÊ zrÏejmeÂ, zÏe noveÂ stanovenõÂ
jeho nebezpecÏnosti podle odstavce 1 by nevedlo
ke zmeÏneÏ klasifikace, nebo
c) prÏõÂpravek uvedenyÂ na trh nebo do obeÏhu v aerosoloveÂm rozprasÏovacÏi splnÏuje pozÏadavky zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.21)
(3) U prÏõÂpravkuÊ na ochranu rostlin a pomocnyÂch
prÏõÂpravkuÊ ochrany rostlin se hodnocenõÂ provede podle
odstavce 1, jen pokud nejsou stanoveny jineÂ metody
hodnocenõÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.13)
§5
HodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ pro zdravõÂ
(1) HodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ pro
zdravõÂ, vyplyÂvajõÂcõÂ z jejich vlastnostõÂ ovlivnÏujõÂcõÂch
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zdravõÂ, pro uÂcÏely klasifikace podle § 2 odst. 5 põÂsm. f)
azÏ n) se provaÂdõÂ
a) konvencÏnõÂ vyÂpocÏtovou metodou stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 3 odst. 7,
b) obecnyÂmi postupy stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 3 odst. 7 na zaÂkladeÏ stanovenõÂ vlastnostõÂ ovlivnÏujõÂcõÂch zdravõÂ metodami uvedenyÂmi v § 8.
(2) Postup podle odstavce 1 põÂsm. b) se pouzÏije
pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnosti prÏõÂpravkuÊ ovlivnÏujõÂcõÂ
zdravõÂ nelze stanovit metodou uvedenou v odstavci 1
põÂsm. a) nebo na zaÂkladeÏ jizÏ existujõÂcõÂch vyÂsledkuÊ
zkousÏek na zvõÂrÏatech.
(3) U prÏõÂpravkuÊ na ochranu rostlin a pomocnyÂch
prÏõÂpravkuÊ ochrany rostlin se hodnocenõÂ provede podle
odstavce 1, jen pokud nejsou stanoveny jineÂ metody
hodnocenõÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.13)
(4) Pokud byla nebezpecÏnost prÏõÂpravku pro
zdravõÂ stanovena podle odstavce 1 põÂsm. a) i b), pouzÏijõÂ
se pro klasifikaci prÏõÂpravku vyÂsledky zõÂskaneÂ podle odstavce 1 põÂsm. b), s vyÂjimkou stanovenõÂ vlastnosti karcinogennõÂ, mutagennõÂ nebo toxickeÂ pro reprodukci podle § 2 odst. 5, pro jejichzÏ stanovenõÂ se musõÂ vzÏdy
postupovat podle odstavce 1 põÂsm. a).
(5) Pokud se neprÏõÂzniveÂ uÂcÏinky prÏõÂpravku na
zdravõÂ cÏloveÏka zjisÏteÏneÂ na zaÂkladeÏ epidemiologickyÂch
studiõÂ, veÏdecky oveÏrÏenyÂch prÏõÂpadovyÂch studiõÂ nebo na
zaÂkladeÏ statistickyÂch dat lisÏõÂ od uÂcÏinkuÊ zõÂskanyÂch hodnocenõÂm nebezpecÏnosti prÏõÂpravku podle odstavce 1
nebo 3, klasifikuje se prÏõÂpravek podle zjisÏteÏnyÂch
uÂcÏinkuÊ na zdravõÂ cÏloveÏka. Postup prÏi klasifikaci stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis podle § 3 odst. 7 põÂsm. b).
(6) Pokud je mozÏno prokaÂzat, zÏe by hodnocenõÂ
nebezpecÏnosti prÏõÂpravku konvencÏnõÂ vyÂpocÏtovou metodou podle odstavce 1 põÂsm. a) mohlo veÂst k podhodnocenõÂ nebo nadhodnocenõÂ skutecÏneÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravku v duÊsledku zesõÂlenõÂ nebo zeslabenõÂ jeho nebezpecÏnosti vlivem vzaÂjemneÂho puÊsobenõÂ slozÏek prÏõÂpravku, musõÂ byÂt k tomuto vlivu prÏi klasifikaci
prÏihleÂdnuto.
§6
HodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ
pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
(1) HodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, vyplyÂvajõÂcõÂ z jejich vlastnostõÂ ovlivnÏujõÂcõÂch zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, pro uÂcÏely klasifikace podle § 2
odst. 5 põÂsm. o) se provaÂdõÂ

) ZaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 194/2001 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na aerosoloveÂ rozprasÏovacÏe.
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a) konvencÏnõÂ vyÂpocÏtovou metodou stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 3 odst. 7,
b) obecnyÂmi postupy stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 3 odst. 7, na zaÂkladeÏ stanovenõÂ vlastnostõÂ ovlivnÏujõÂcõÂch zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
metodami uvedenyÂmi v § 8.
(2) U prÏõÂpravkuÊ na ochranu rostlin a pomocnyÂch
prÏõÂpravkuÊ ochrany rostlin se hodnocenõÂ provede podle
odstavce 1, jen pokud nejsou stanoveny jineÂ metody
hodnocenõÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.13)
(3) Pokud byla nebezpecÏnost pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ hodnocena podle odstavce 1 põÂsm. a) i b), pouzÏijõÂ
se pro klasifikaci prÏõÂpravku vyÂsledky zõÂskaneÂ podle odstavce 1 põÂsm. b).
§7
NoveÂ hodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravkuÊ
(1) VyÂrobce nebo dovozce jsou u prÏõÂpravkuÊ znaÂmeÂho slozÏenõÂ povinni proveÂst noveÂ hodnocenõÂ nebezpecÏnosti pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ postupy
uvedenyÂmi v § 5 nebo 6, pokud
a) zmeÏna vyÂchozõÂ koncentrace jedneÂ nebo võÂce nebezpecÏnyÂch laÂtek obsazÏenyÂch v prÏõÂpravku klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5 je veÏtsÏõÂ, nezÏ je uvedeno
v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu, nebo
b) dojde k naÂhradeÏ nebo prÏidaÂnõÂ jedneÂ nebo võÂce laÂtek.
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§ 9 a zaÂsad ochrany zvõÂrÏat podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.22)
(3) JestlizÏe pro zkousÏenõÂ neÏktereÂ vlastnosti nenõÂ
stanovena zaÂkladnõÂ metoda podle odstavce 5, pouzÏije
se metoda doporucÏenaÂ OrganizacõÂ pro hospodaÂrÏskou
spolupraÂci a rozvoj.23)
(4) ZkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ prÏõÂpravkuÊ
klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5 põÂsm. f) azÏ o), prÏi
nichzÏ jsou pouzÏõÂvaÂna laboratornõÂ zvõÂrÏata, muÊzÏe byÂt
provedeno pouze tehdy, nelze-li ke zjisÏteÏnõÂ jejich nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ pouzÏõÂt postupuÊ podle § 5 odst. 1
põÂsm. a) nebo § 6 odst. 1 põÂsm. a).
(5) ZaÂkladnõÂ metody pro zkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a) Ministerstvo vnitra pro zkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ uvedenyÂch v § 2
odst. 5 põÂsm. b) azÏ e),
b) Ministerstvo zdravotnictvõÂ pro zkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ uvedenyÂch
v § 2 odst. 5 põÂsm. f) azÏ n),
c) ministerstvo pro zkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ uvedenyÂch v § 2 odst. 5
põÂsm. a) a o) a pro zkousÏenõÂ ostatnõÂch fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch vlastnostõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ.
§9
SpraÂvnaÂ laboratornõÂ praxe

(2) VyÂrobce nebo dovozce nejsou povinni proveÂst
noveÂ hodnocenõÂ nebezpecÏnosti prÏõÂpravku, pokud je
z veÏdeckyÂch poznatkuÊ zrÏejmeÂ, zÏe zmeÏny v jeho slozÏenõÂ
nezpuÊsobõÂ zmeÏnu klasifikace.

(1) Osoba, kteraÂ provaÂdõÂ zkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ pro uÂcÏely klasifikace
podle § 2 odst. 5, musõÂ mõÂt osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏovaÂnõÂ
zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe (daÂle jen ¹ZaÂsadyª).

(3) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na vyÂrobce nebo dovozce prÏõÂpravkuÊ na ochranu rostlin a pomocnyÂch prostrÏedkuÊ ochrany rostlin13) hodnocenyÂch
podle ustanovenõÂ § 5 odst. 1 põÂsm. b) nebo § 6 odst. 1
põÂsm. b).

(2) Ministerstvo vydaÂ osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti osoby po oveÏrÏenõÂ dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad touto osobou.

§8
ZkousÏenõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ
(1) ZkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ laÂtek nebo
prÏõÂpravkuÊ pro uÂcÏely tohoto zaÂkona musõÂ byÂt provaÂdeÏno u laÂtek a prÏõÂpravkuÊ ve stavu, v jakeÂm se uvaÂdeÏjõÂ
na trh nebo do obeÏhu.
(2) Osoba, kteraÂ provaÂdõÂ zkousÏenõÂ nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ podle § 2 odst. 5, je
povinna pouzÏõÂt zaÂkladnõÂ metody stanoveneÂ v odstavci 5 prÏi dodrzÏenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe podle

22

(3) Osoba podle odstavce 1 je povinna podrobit
se kontrole dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad, umozÏnit kontrolnõÂm
orgaÂnuÊm vstup na pozemky, do objektuÊ a pracovisÏt'
uzÏõÂvanyÂch ke zkousÏenõÂ a poskytnout informace o dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad v souladu s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle odstavce 10.
(4) UÂdaje zjisÏteÏneÂ prÏi kontrole dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad
podle odstavce 3, kromeÏ naÂzvu laboratorÏe, kvality dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad a data provedeneÂ kontroly, se povazÏujõÂ
za duÊveÏrneÂ a mohou byÂt poskytovaÂny pouze spraÂvnõÂm
orgaÂnuÊm pro potrÏeby jejich spraÂvnõÂ, kontrolnõÂ nebo
sankcÏnõÂ cÏinnosti.
(5) Osoba podle odstavce 1 je povinna prÏi prÏed-

) ZaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) RozhodnutõÂ Rady Organizace pro hospodaÂrÏskou spolupraÂci a rozvoj cÏ. C(81)30/Final o vzaÂjemneÂm uznaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ
o hodnocenõÂ nebezpecÏnosti chemickyÂch laÂtek.
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klaÂdaÂnõÂ vyÂsledkuÊ zkousÏek põÂsemneÏ potvrdit, zÏe
zkousÏky byly provedeny v souladu se ZaÂsadami.

taÂch podle odstavce 1 põÂsemneÏ vyzve zÏadatele, aby zÏaÂdost v potrÏebneÂm rozsahu doplnil.

(6) Ministerstvo odejme osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏovaÂnõÂ
ZaÂsad osobeÏ podle odstavce 1, pokud tato osoba neplnõÂ
neÏkterou z podmõÂnek, jejichzÏ plneÏnõÂ je nezbytneÂ pro
vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ, nebo neplnõÂ povinnosti stanoveneÂ
v odstavcõÂch 3 a 5.

(3) Je-li zÏadatel põÂsemneÏ vyzvaÂn k doplneÏnõÂ zÏaÂdosti, rÏõÂzenõÂ se dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni odeslaÂnõÂ vyÂÏ õÂzenõÂ pokracÏuje
zvy k doplneÏnõÂ zÏaÂdosti prÏerusÏuje. R
dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni, kdy doplneÏnõÂ zÏaÂdosti bylo
Ministerstvu zdravotnictvõÂ dorucÏeno. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ rozhodne Ministerstvo zdravotnictvõÂ o zÏaÂdosti ve
lhuÊtaÂch stanovenyÂch v odstavci 1 pocÏõÂtanyÂch ode dne
dorucÏenõÂ doplneÏneÂ zÏaÂdosti.

(7) Na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky se povazÏuje za
rovnocenneÂ osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏenõÂ ZaÂsad udeÏleneÂ cÏlenskyÂm staÂtem Organizace pro hospodaÂrÏskou spolupraÂci
a rozvoj, pokud lze dolozÏit, zÏe ZaÂsady pouzÏõÂvaneÂ
v tomto cÏlenskeÂm staÂtu, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo osveÏdcÏenõÂ vydaÂno, jsou shodneÂ se ZaÂsadami podle tohoto
zaÂkona.
(8) Na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky se povazÏuje za
rovnocenneÂ osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏenõÂ ZaÂsad udeÏleneÂ cÏlenskyÂm staÂtem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.24)
(9) Ministerstvo vede seznam drzÏiteluÊ osveÏdcÏenõÂ
o dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad a zverÏejnÏuje jej vzÏdy k 31. prosinci
kalendaÂrÏnõÂho roku ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ.
(10) ZaÂsady, postup prÏi oveÏrÏovaÂnõÂ jejich dodrzÏovaÂnõÂ, postup prÏi vydaÂvaÂnõÂ a odnõÂmaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ a postup prÏi kontrole dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad stanovõÂ ministerstvo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
H L AVA I I I
REGISTRACE
§ 10
ZaÂkladnõÂ podmõÂnky

(4) Trvalo-li prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ podle odstavce 3 alesponÏ 360 dnuÊ, muÊzÏe Ministerstvo zdravotnictvõÂ rÏõÂzenõÂ
zastavit.
(5) Ministerstvo zdravotnictvõÂ zverÏejnõÂ laÂtky zapsaneÂ do seznamu registrovanyÂch laÂtek vzÏdy k 31. prosinci kalendaÂrÏnõÂho roku ve VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ.
(6) U laÂtky vyrobeneÂ mimo uÂzemõÂ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ pozÏaÂdaÂ o jejõÂ registraci fyzickaÂ osoba
opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ s mõÂstem trvaleÂho pobytu na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ uvaÂdõÂ laÂtku samotnou nebo obsazÏenou v prÏõÂpravku na trh, poprÏõÂpadeÏ
fyzickaÂ osoba, s mõÂstem trvaleÂho pobytu na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, nebo praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ byla k podaÂnõÂ zÏaÂdosti
o registraci laÂtky vyÂrobcem poveÏrÏena jako jedinaÂ.
(7) Osoba, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci podle § 12,
muÊzÏe uveÂst na trh laÂtku azÏ po uplynutõÂ 60 dnuÊ od
podaÂnõÂ zÏaÂdosti o registraci, poprÏõÂpadeÏ od doplneÏnõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 2, a to pouze tehdy, bylo-li jõÂ prÏideÏleno referencÏnõÂ cÏõÂslo.
(8) Osoba, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci podle § 13,
muÊzÏe uveÂst na trh laÂtku azÏ po uplynutõÂ 30 dnuÊ od
podaÂnõÂ zÏaÂdosti o registraci, poprÏõÂpadeÏ od doplneÏnõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 2, a to pouze tehdy, bylo-li jõÂ prÏideÏleno referencÏnõÂ cÏõÂslo.

(1) Osoba, kteraÂ hodlaÂ poprveÂ uveÂst na trh laÂtku
samotnou nebo obsazÏenou v prÏõÂpravku, je povinna, za
podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, pozÏaÂdat Ministerstvo zdravotnictvõÂ o registraci teÂto laÂtky. SoucÏaÂstõÂ
zÏaÂdosti o registraci jsou informace podle § 12, 13
nebo 18. V prÏõÂpadeÏ, zÏe zÏaÂdost o registraci splnÏuje podmõÂnky podle § 12, prÏideÏlõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ
rozhodnutõÂm ve lhuÊteÏ 60 dnuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti laÂtce
referencÏnõÂ cÏõÂslo a zapõÂsÏe ji do seznamu registrovanyÂch
laÂtek. Pokud zÏaÂdost splnÏuje podmõÂnky podle § 13, prÏideÏlõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ rozhodnutõÂm ve lhuÊteÏ
30 dnuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti laÂtce referencÏnõÂ cÏõÂslo a zapõÂsÏe
ji do seznamu registrovanyÂch laÂtek.

(10) Povinnosti osob stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy25) nejsou ustanovenõÂmi teÂto hlavy dotcÏeny.

(2) Pokud zÏaÂdost nesplnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
v § 12, 13 nebo 18, Ministerstvo zdravotnictvõÂ ve lhuÊ-

(11) Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem naÂlezÏitosti

24

(9) Osoba, kteraÂ uvedla na trh neregistrovanou
laÂtku nebo prÏõÂpravek, kteryÂ neregistrovanou laÂtku obsahuje, je povinna takovou laÂtku nebo prÏõÂpravek neprodleneÏ staÂhnout z trhu a z obeÏhu. UstanovenõÂ § 38
tõÂm nenõÂ dotcÏeno.

) SmeÏrnice Rady 88/320/EHS, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 521/2002 Sb.

25
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a) zÏaÂdosti o plnou registraci chemickyÂch laÂtek podle
§ 12 odst. 1,
b) doplnÏujõÂcõÂch zkousÏek nebo studiõÂ podle § 12
odst. 2,
c) zÏaÂdosti o omezenou registraci chemickyÂch laÂtek
podle § 13 odst. 1,
d) zÏaÂdosti o omezenou registraci chemickyÂch laÂtek
podle § 13 odst. 2,
e) zÏaÂdosti o registraci polymeruÊ podle § 18.
§ 11
VyÂjimky z povinnosti registrace
a)

b)
c)
d)

e)
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(1) Bez registrace lze uveÂst na trh
laÂtky, ktereÂ jsou uvedeny v Seznamu obchodovanyÂch laÂtek (daÂle jen ¹Einecsª) nebo v Seznamu
laÂtek nadaÂle nepovazÏovanyÂch za polymery (daÂle
jen ¹Nlpª) vydanyÂch ministerstvem na technickeÂm nosicÏi dat po oznaÂmenõÂ ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
prÏõÂsady a laÂtky pro vyÂhradnõÂ pouzÏitõÂ v krmivech3)
pro zvõÂrÏata,
laÂtky pouzÏiteÂ vyÂhradneÏ jako prÏõÂsady do potravin
a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ,4)
laÂtky, prÏed jejichzÏ uvedenõÂm na trh jako takovyÂch
nebo jako soucÏaÂstõÂ prÏõÂpravkuÊ je nutno prÏedlozÏit
informace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11),13),26) shodneÂ s pozÏadavky stanovenyÂmi
tõÂmto zaÂkonem, nebo
laÂtky, ktereÂ byly vyÂrobcem registrovaÂny v souladu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ27)
v cÏlenskeÂ zemi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.

(2) Registraci daÂle nepodleÂhajõÂ
a) polymery, s vyÂjimkou teÏch, ktereÂ obsahujõÂ v souhrnu 2 nebo võÂce procent jakeÂkoli laÂtky, kteraÂ nenõÂ
uvedena v Einecs nebo v Nlp,
b) laÂtky uvedeneÂ na trh jednou osobou v mnozÏstvõÂ
mensÏõÂm nezÏ 10 kg za kalendaÂrÏnõÂ rok, pokud tato
osoba sdeÏlõÂ Ministerstvu zdravotnictvõÂ jõÂm pozÏadovaneÂ informace; informace pozÏadovaneÂ Ministerstvem zdravotnictvõÂ nesmõÂ prÏesahovat rozsah
podle § 13 odst. 1 põÂsm. a) a b),
c) laÂtky uvedeneÂ na trh jednou osobou v mnozÏstvõÂ
mensÏõÂm nezÏ 100 kg za kalendaÂrÏnõÂ rok, ktereÂ jsou
urcÏeny vyÂhradneÏ pro uÂcÏely veÏdeckeÂho vyÂzkumu
a vyÂvoje provaÂdeÏneÂho za kontrolovanyÂch podmõÂnek; tato osoba je povinna evidovat informace
o identifikaci laÂtky, jejõÂm oznacÏovaÂnõÂ, mnozÏstvõÂ

a osobaÂch, kteryÂm byla laÂtka prÏedaÂna, a poskytnout je na pozÏaÂdaÂnõÂ Ministerstvu zdravotnictvõÂ,
d) laÂtky uvedeneÂ na trh pro uÂcÏely aplikovaneÂho vyÂzkumu a vyÂvoje v mnozÏstvõÂch nezbytnyÂch pro
aplikovanyÂ vyÂzkum a vyÂvoj, a to po dobu 1 roku
od prveÂho uvedenõÂ na trh za prÏedpokladu, zÏe
osoba, kteraÂ laÂtky na trh uvedla, sdeÏlõÂ Ministerstvu zdravotnictvõÂ informace o identifikaci laÂtky,
o oznacÏovaÂnõÂ a mnozÏstvõÂ teÂto laÂtky, zduÊvodneÏnõÂ
tohoto mnozÏstvõÂ a seznam osob, kteryÂm byla laÂtka
poskytnuta, daÂle sdeÏlõÂ vyÂzkumnyÂ a vyÂvojovyÂ program a splnõÂ vsÏechny podmõÂnky ulozÏeneÂ Ministerstvem zdravotnictvõÂ pro tento vyÂzkum a vyÂvoj.
Tyto podmõÂnky nesmeÏjõÂ prÏesahovat pozÏadavky
prÏedlozÏenõÂ informacõÂ podle § 13. Doba jednorocÏnõÂ
vyÂjimky z povinnosti podat zÏaÂdost o registraci
muÊzÏe byÂt za vyÂjimecÏnyÂch okolnostõÂ prodlouzÏena
o dalsÏõÂ rok, a to kdyzÏ osoba, kteraÂ laÂtky na trh
uvedla, prokaÂzÏe Ministerstvu zdravotnictvõÂ, zÏe je
takoveÂ prodlouzÏenõÂ oduÊvodneÏneÂ. S teÏmito laÂtkami
smeÏjõÂ naklaÂdat pouze zameÏstnanci osob, kteryÂm
byly laÂtky poskytnuty, a zaÂrovenÏ tyto laÂtky nesmeÏjõÂ byÂt poskytnuty spotrÏebiteli,28) a to ani jako
laÂtky samotneÂ, ani jako soucÏaÂsti prÏõÂpravku. Ministerstvo zdravotnictvõÂ muÊzÏe z duÊvodu neprÏijatelneÂho rizika pro cÏloveÏka nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
jõÂm stanovenaÂ omezenõÂ rozsÏõÂrÏit.
(3) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh laÂtky podle odstavce 2, ktereÂ nemuÊzÏe zabalit a oznacÏit plneÏ v souladu
s ustanovenõÂmi § 19 azÏ 22, protozÏe jesÏteÏ nemaÂ k dispozici vyÂsledky vsÏech zkousÏek v souladu s provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 10 odst. 11 põÂsm. a), je povinna zabezpecÏit, aby oznacÏenõÂ laÂtky obsahovalo vedle
oznacÏenõÂ vyplyÂvajõÂcõÂho z jizÏ provedenyÂch zkousÏek takeÂ
vyÂstrahu ¹Pozor ± laÂtka nenõÂ dosud plneÏ otestovaÂnaª.
(4) Osoba, kteraÂ hodlaÂ uveÂst na trh podle odstavce 2 nebezpecÏnou laÂtku klasifikovanou podle § 2
odst. 5 jako vysoce toxickou, toxickou, karcinogennõÂ,
mutagennõÂ nebo toxickou pro reprodukci, je povinna
prÏedem sdeÏlit Ministerstvu zdravotnictvõÂ vsÏechny dostupneÂ informace o doporucÏenyÂch postupech zachaÂzenõÂ s touto laÂtkou, o doporucÏenyÂch opatrÏenõÂch v prÏõÂpadeÏ nehody a o doporucÏenyÂch opatrÏenõÂch v prÏõÂpadeÏ
ohrozÏenõÂ zdravõÂ osob v souladu s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem podle § 10 odst. 11 põÂsm. a) a uÂdaje o akutnõÂ
toxiciteÏ, pokud jsou znaÂmy.
§ 12
PlnaÂ registrace
(1) Osoba, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci laÂtky podle § 10,

26

) ZaÂkon cÏ. 120/2002 Sb., o podmõÂnkaÂch uvaÂdeÏnõÂ biocidnõÂch prÏõÂpravkuÊ a uÂcÏinnyÂch laÂtek na trh a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.
27
) SmeÏrnice Rady 67/548/EHS, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
28

) ZaÂkon cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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je povinna prÏedlozÏit Ministerstvu zdravotnictvõÂ v cÏeskeÂm jazyce, s vyÂjimkou technickyÂch podkladuÊ podle
põÂsmene c), ktereÂ mohou byÂt v jazyce anglickeÂm, naÂsledujõÂcõÂ põÂsemneÂ informace
a) identifikaci vyÂrobce a osoby, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci, to je jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ firmu a mõÂsto podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou
osobu opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ, nebo naÂzev nebo
obchodnõÂ firmu, praÂvnõÂ formu a sõÂdlo, jde-li
o osobu praÂvnickou,
b) identifikaci laÂtky, o jejõÂzÏ registraci je zÏaÂdaÂno v souladu s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 10
odst. 11 põÂsm. a),
c) technickeÂ podklady poskytujõÂcõÂ informace potrÏebneÂ pro hodnocenõÂ prÏedvõÂdatelnyÂch bezprostrÏednõÂch nebo opozÏdeÏnyÂch rizik laÂtky pro zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ a zdravõÂ; technickeÂ podklady musõÂ obsahovat alesponÏ informace a vyÂsledky studiõÂ uvedeneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu podle § 10
odst. 11 põÂsm. a) spolu s uÂplnyÂm popisem provedenyÂch studiõÂ a popisem pouzÏityÂch metod nebo
bibliografickyÂch odkazuÊ na neÏ,
d) uÂdaje o neprÏõÂznivyÂch uÂcÏincõÂch laÂtky pro zdravõÂ
a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ se zrÏetelem na prÏedpoklaÂdaneÂ
pouzÏitõÂ laÂtky,
e) naÂvrh klasifikace a oznacÏenõÂ laÂtky podle tohoto
zaÂkona,
f) u nebezpecÏnyÂch laÂtek klasifikovanyÂch podle § 2
odst. 5 naÂvrh bezpecÏnostnõÂho listu podle § 23 tohoto zaÂkona,
g) v prÏõÂpadeÏ potrÏeby zduÊvodneÏnou zÏaÂdost o souhlas
s vyÂjimkou z ustanovenõÂ o poskytovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ
zkousÏek na obratlovcõÂch dalsÏõÂm osobaÂm podle § 15
odst. 3, ktereÂ zÏaÂdajõÂ o registraci; tato vyÂjimka
muÊzÏe byÂt udeÏlena nejvyÂsÏe na obdobõÂ 1 roku ode
dne prÏideÏlenõÂ referencÏnõÂho cÏõÂsla,
h) u laÂtky vyrobeneÂ mimo uÂzemõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, k jejõÂzÏ registraci byla vyÂrobcem poveÏrÏena
osoba s mõÂstem trvaleÂho pobytu na uÂzemõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ vyÂrobce,
zÏe tato osoba je jõÂm k podaÂnõÂ zÏaÂdosti poveÏrÏena
jako jedinaÂ.
(2) KazÏdaÂ osoba, kteraÂ uvedla na trh laÂtku podle
§ 10 odst. 7, je povinna bez zbytecÏneÂho odkladu oznaÂmit Ministerstvu zdravotnictvõÂ skutecÏnost, zÏe
a) mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem
dosaÂhlo 10 tun za kalendaÂrÏnõÂ rok nebo zÏe celkoveÂ
mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem
dosaÂhlo 50 tun; v tomto prÏõÂpadeÏ muÊzÏe Ministerstvo zdravotnictvõÂ vyzÏadovat provedenõÂ neÏkteryÂch
nebo vsÏech doplnÏujõÂcõÂch zkousÏek nebo studiõÂ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle
§ 10 odst. 11 põÂsm. b) beÏhem cÏasoveÂ lhuÊty, kterou
samo stanovõÂ,
b) mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem
dosaÂhlo 100 tun za kalendaÂrÏnõÂ rok nebo zÏe celkoveÂ
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mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem
dosaÂhlo 500 tun; v tomto prÏõÂpadeÏ si vyzÏaÂdaÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ provedenõÂ doplnÏujõÂcõÂch
zkousÏek nebo studiõÂ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 10 odst. 11 põÂsm. b)
jako stupenÏ 1 beÏhem cÏasoveÂ lhuÊty, kterou samo
stanovõÂ, pokud osoba neprokaÂzÏe, zÏe pozÏadovaneÂ
zkousÏky nebo studie nejsou vhodneÂ, nebo pokud
nenavrhne alternativnõÂ veÏdeckeÂ zkousÏky nebo studie,
c) mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem
dosaÂhlo 1 000 tun za kalendaÂrÏnõÂ rok nebo zÏe celkoveÂ mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem dosaÂhlo 5 000 tun; v tomto prÏõÂpadeÏ vypracuje Ministerstvo zdravotnictvõÂ program
zkousÏek nebo studiõÂ v souladu s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 10 odst. 11 põÂsm. b) jako
stupenÏ 2, ktereÂ musõÂ osoba proveÂst beÏhem cÏasoveÂ
lhuÊty, kterou Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ.
(3) VyÂsledky zkousÏek nebo studiõÂ, ktereÂ jsou provaÂdeÏny podle odstavce 2, nebo anizÏ by tato povinnost
byla zaÂkonem ulozÏena, musõÂ byÂt poskytnuty Ministerstvu zdravotnictvõÂ.
§ 13
OmezenaÂ registrace
(1) Osoba, kteraÂ hodlaÂ poprveÂ uveÂst na trh laÂtku
samotnou nebo obsazÏenou v prÏõÂpravku v mnozÏstvõÂ
mensÏõÂm nezÏ 1 tuna za kalendaÂrÏnõÂ rok od jednoho vyÂrobce, prÏedlozÏõÂ Ministerstvu zdravotnictvõÂ v cÏeskeÂm
jazyce, s vyÂjimkou technickyÂch podkladuÊ podle põÂsmene c), ktereÂ mohou byÂt v jazyce anglickeÂm, zÏaÂdost
o registraci obsahujõÂcõÂ naÂsledujõÂcõÂ informace
a) identifikaci vyÂrobce a osoby, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci, to je jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ firmu a mõÂsto podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou
osobu opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ, nebo naÂzev nebo
obchodnõÂ firmu, praÂvnõÂ formu a sõÂdlo, jde-li
o osobu praÂvnickou,
b) identifikaci laÂtky, o jejõÂzÏ registraci je zÏaÂdaÂno v souladu s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 10
odst. 11 põÂsm. c),
c) technickeÂ podklady poskytujõÂcõÂ informace potrÏebneÂ pro hodnocenõÂ prÏedvõÂdatelnyÂch bezprostrÏednõÂch nebo opozÏdeÏnyÂch rizik registrovaneÂ
laÂtky pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ; technickeÂ
podklady musõÂ obsahovat alesponÏ informace a vyÂsledky studiõÂ podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu podle § 10 odst. 11 põÂsm. c) spolu s uÂplnyÂm
popisem provedenyÂch studiõÂ a popisem pouzÏityÂch
metod nebo bibliografickyÂch odkazuÊ na neÏ,
d) vsÏechny ostatnõÂ informace uvedeneÂ v § 12 odst. 1
põÂsm. d) azÏ h).
(2) Pokud je mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem nizÏsÏõÂ nezÏ 100 kg za kalendaÂrÏnõÂ rok,
muÊzÏe osoba, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci, v zÏaÂdosti o regis-
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traci prÏedlozÏit jen informace podle odstavce 1 põÂsm. a),
b) a d) a informace uvedeneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpise podle § 10 odst. 11 põÂsm. d).

rÏeneÂ pozÏaÂdat o registraci podle § 10 odst. 6, je povinen
tuto osobu pruÊbeÏzÏneÏ informovat o mnozÏstvõÂ laÂtky,
ktereÂ uvedl na trh.

(3) Osoba, kteraÂ uvede na trh laÂtku registrovanou
podle odstavce 2, je povinna prÏedlozÏit Ministerstvu
zdravotnictvõÂ doplnÏujõÂcõÂ informace uvedeneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu podle § 10 odst. 11 põÂsm. c)
drÏõÂve, nezÏ mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem dosaÂhne 100 kg za kalendaÂrÏnõÂ rok nebo nezÏ
celkoveÂ mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem dosaÂhne 500 kg.

§ 15
ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky registrace

(4) Osoba, kteraÂ pozÏaÂdala o registraci a prÏedlozÏila
technickeÂ podklady podle odstavce 1 põÂsm. c), je povinna prÏedlozÏit technickeÂ podklady podle § 12 odst. 1
põÂsm. c) drÏõÂve, nezÏ mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem dosaÂhne 1 000 kg za kalendaÂrÏnõÂ rok
nebo nezÏ celkoveÂ mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh jednõÂm vyÂrobcem dosaÂhne 5 000 kg. Na tuto osobu se
vztahujõÂ teÂzÏ pozÏadavky § 12 odst. 2.
(5) Pokud nenõÂ mozÏno laÂtku registrovanou podle
odstavcuÊ 1 azÏ 3 oznacÏit plneÏ v souladu s ustanovenõÂmi
§ 20 azÏ 22, protozÏe nejsou k dispozici vyÂsledky vsÏech
zkousÏek potrÏebnyÂch pro jejõÂ klasifikaci v souladu
s tõÂmto zaÂkonem, musõÂ oznacÏenõÂ laÂtky obsahovat vedle
oznacÏenõÂ odvozeneÂho z jizÏ provedenyÂch zkousÏek vyÂstrahu ¹Pozor ± laÂtka jesÏteÏ nenõÂ plneÏ otestovaÂnaª.
§ 14
NaÂsledneÂ informace
(1) Osoba, ktereÂ bylo prÏideÏleno referencÏnõÂ cÏõÂslo
laÂtky podle § 10 odst. 1, je povinna bez zbytecÏneÂho
odkladu põÂsemneÏ informovat Ministerstvo zdravotnictvõÂ o
a) zmeÏnaÂch rocÏnõÂch nebo celkovyÂch mnozÏstvõÂ teÂto
laÂtky uvedeneÂ na trh EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
touto osobou nebo touto osobou a ostatnõÂmi osobami, poprÏõÂpadeÏ jen ostatnõÂmi osobami, pokud jde
o laÂtku vyrobenou mimo uÂzemõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, o jejõÂzÏ registraci tato osoba pozÏaÂdala podle § 10 odst. 6,
b) novyÂch poznatcõÂch o uÂcÏincõÂch laÂtky na zdravõÂ
nebo na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, se kteryÂmi byla seznaÂmena,
c) novyÂch pouzÏitõÂch, pro kteraÂ je laÂtka uvedena na
trh a s nimizÏ byla osoba, ktereÂ bylo prÏideÏleno
referencÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, seznaÂmena,
d) jakyÂchkoliv zmeÏnaÂch v identifikaci laÂtky podle
§ 12 odst. 1 põÂsm. b) nebo podle § 13 odst. 1
põÂsm. b),
e) zmeÏnaÂch sveÂho postavenõÂ ve vztahu k registrovaneÂ
laÂtce.
(2) KazÏdyÂ dovozce laÂtky vyrobeneÂ vyÂrobcem se
sõÂdlem mimo uÂzemõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, jejõÂzÏ registrace byla uskutecÏneÏna prostrÏednictvõÂm osoby poveÏ-

(1) Osoba, kteraÂ hodlaÂ poprveÂ uveÂst na trh laÂtku
samotnou nebo obsazÏenou v prÏõÂpravku, kteraÂ byla
v CÏeskeÂ republice jizÏ registrovaÂna, a nejde-li o laÂtku
podle § 11 odst. 1 nebo 2, je povinna pozÏaÂdat o registraci v souladu s § 10. Ministerstvo zdravotnictvõÂ muÊzÏe
na zaÂkladeÏ porovnaÂnõÂ identifikace laÂtky souhlasit, aby
v tomto prÏõÂpadeÏ byly pouzÏity technickeÂ podklady podle § 12 odst. 1 põÂsm. c) nebo podle § 13 odst. 1
põÂsm. c) poskytnuteÂ drzÏitelem registrace, daÂ-li k tomu
drzÏitel registrace põÂsemnyÂ souhlas.
(2) Osoba, kteraÂ hodlaÂ poprveÂ uveÂst na trh laÂtku
samotnou nebo obsazÏenou v prÏõÂpravku, registrovanou
nejmeÂneÏ prÏed 10 lety, nenõÂ povinna prÏi registraci prÏedklaÂdat technickeÂ podklady podle § 12 odst. 1 põÂsm. c)
nebo podle § 13 odst. 1 põÂsm. c).
(3) PrÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti o registraci laÂtky, jejõÂzÏ
soucÏaÂstõÂ jsou vyÂsledky zkousÏek provedenyÂch na obratlovcõÂch, je osoba povinna informovat se na Ministerstvu zdravotnictvõÂ, zda tato laÂtka jizÏ byla registrovaÂna,
a poskytnout doklady o tom, zÏe laÂtku hodlaÂ uveÂst na
trh, spolu s informacemi o mnozÏstvõÂ teÂto laÂtky, ktereÂ
hodlaÂ uveÂst na trh. Ministerstvo zdravotnictvõÂ posoudõÂ,
zda jsou poskytnuteÂ informace uÂplneÂ, a v prÏõÂpadeÏ, zÏe
laÂtka jizÏ byla registrovaÂna a drzÏitel registrace neobdrzÏel
vyÂjimku z ustanovenõÂ o poskytovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ zkousÏek
na obratlovcõÂch dalsÏõÂm osobaÂm, poskytne zÏadateli
uÂdaje o jmeÂneÏ, poprÏõÂpadeÏ jmeÂnech, prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ
firmeÏ a mõÂsteÏ podnikaÂnõÂ drzÏitele registrace, je-li drzÏitel
registrace fyzickou osobu opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ,
nebo naÂzvu nebo obchodnõÂ firmeÏ, praÂvnõÂ formeÏ a sõÂdle
drzÏitele registrace, je-li drzÏitel registrace osobou praÂvnickou. SoucÏasneÏ informuje drzÏitele registrace o poskytnutõÂ teÏchto uÂdajuÊ a vyzve obeÏ osoby ke vzaÂjemneÂ
spolupraÂci v zaÂjmu prÏedchaÂzenõÂ opakovanyÂm zkousÏkaÂm na obratlovcõÂch.
(4) Postup podle odstavce 1 se neuplatnõÂ v prÏõÂpadeÏ,
kdy osoba hodlaÂ uveÂst na trh identickou laÂtku vyrobenou mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky stejnyÂm vyÂrobcem,
kteryÂ maÂ jizÏ tuto laÂtku v CÏeskeÂ republice registrovanou
prostrÏednictvõÂm poveÏrÏeneÂ osoby podle § 10.
§ 16
LaÂtky vyrobeneÂ mimo CÏeskou republiku
Pokud pro laÂtku vyrobenou jednõÂm vyÂrobcem
mimo EvropskaÂ spolecÏenstvõÂ, registrovanou v CÏeskeÂ
republice existuje v EvropskeÂm spolecÏenstvõÂ dalsÏõÂ registrace, poskytne Ministerstvo zdravotnictvõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ uÂdaje o mnozÏstvõÂ teÂto laÂtky uvedeneÂ na trh na zaÂkladeÏ informacõÂ
prÏedlozÏenyÂch podle § 12 azÏ 14 a 18. Pokud celkoveÂ
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mnozÏstvõÂ laÂtky uvedeneÂ na trh EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ prÏekrocÏõÂ meznõÂ hodnoty uvedeneÂ v § 12 odst. 2,
jsou vsÏichni drzÏiteleÂ registrace teÂto laÂtky spolecÏneÏ zodpoveÏdnõÂ za provedenõÂ doplnÏujõÂcõÂch zkousÏek v souladu
s § 12 odst. 2. DoplnÏujõÂcõÂ zkousÏky muÊzÏe proveÂst jedna
nebo võÂce poveÏrÏenyÂch osob, ktereÂ jednajõÂ jmeÂnem
ostatnõÂch drzÏiteluÊ registrace teÂto laÂtky.
§ 17
ObchodnõÂ tajemstvõÂ
(1) Osoba podle § 10 odst. 1 je opraÂvneÏna oznacÏit
neÏktereÂ z informacõÂ poskytnutyÂch Ministerstvu zdravotnictvõÂ v zÏaÂdosti o registraci laÂtky za prÏedmeÏt obchodnõÂho tajemstvõÂ.
(2) PrÏedmeÏtem obchodnõÂho tajemstvõÂ podle tohoto zaÂkona nemuÊzÏe byÂt
a) obchodnõÂ naÂzev laÂtky,
b) identifikace vyÂrobce a osoby podle § 12 odst. 1
põÂsm. a) a podle § 13 odst. 1 põÂsm. a), kteraÂ oznacÏila neÏktereÂ informace za prÏedmeÏt obchodnõÂho tajemstvõÂ,
c) uÂdaje o fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch vlastnostech laÂtky,
d) mozÏneÂ zpuÊsoby odstraneÏnõÂ laÂtky,
e) souhrn vyÂsledkuÊ zkousÏenõÂ vlastnostõÂ laÂtky nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
f) stupenÏ cÏistoty laÂtky a identifikaci necÏistot a prÏõÂsad
klasifikovanyÂch jako nebezpecÏneÂ podle tohoto zaÂkona, pokud je to nezbytneÂ pro klasifikaci a oznacÏovaÂnõÂ laÂtky za uÂcÏelem jejõÂho zarÏazenõÂ do Seznamu,
g) doporucÏeneÂ metody a bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ pro
manipulaci, skladovaÂnõÂ a prÏepravu laÂtky a opatrÏenõÂ
v prÏõÂpadeÏ pozÏaÂru, uÂniku a uÂrazu souvisejõÂcõÂch s laÂtkou,
h) informace obsazÏeneÂ v bezpecÏnostnõÂm listu,
i) u laÂtek uvedenyÂch v Seznamu analytickeÂ metody
umozÏnÏujõÂcõÂ stanovenõÂ laÂtky v prÏõÂpadeÏ jejõÂho vypusÏteÏnõÂ do zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a stanovenõÂ prÏõÂmeÂ
expozice.
(3) JestlizÏe drzÏitel registrace, vyÂrobce nebo dovozce dodatecÏneÏ zverÏejnõÂ neÏktereÂ informace, ktereÂ
oznacÏil podle odstavce 1 za prÏedmeÏt obchodnõÂho tajemstvõÂ, nelze tyto informace nadaÂle za prÏedmeÏt obchodnõÂho tajemstvõÂ povazÏovat; o tom je povinen drzÏitel
registrace, vyÂrobce nebo dovozce informovat Ministerstvo zdravotnictvõÂ.
(4) Informace povazÏovaneÂ za prÏedmeÏt obchodnõÂho tajemstvõÂ podle tohoto zaÂkona muÊzÏe Ministerstvo
zdravotnictvõÂ poskytnout na vyzÏaÂdaÂnõÂ pouze spraÂvnõÂm
orgaÂnuÊm pro potrÏeby hodnocenõÂ rizik laÂtky nebo
v souvislosti s jejich spraÂvnõÂ, kontrolnõÂ nebo sankcÏnõÂ
cÏinnostõÂ, jakozÏ i souduÊm a orgaÂnuÊm cÏinnyÂm v trestnõÂm
rÏõÂzenõÂ. Na vyzÏaÂdaÂnõÂ poskytne tyto informace takeÂ operacÏnõÂmu a informacÏnõÂmu strÏedisku generaÂlnõÂho rÏeditel-
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stvõÂ HasicÏskeÂho zaÂchranneÂho sboru CÏeskeÂ republiky.
V prÏõÂpadeÏ ohrozÏenõÂ zdravõÂ cÏloveÏka poskytne Ministerstvo zdravotnictvõÂ informace povazÏovaneÂ za prÏedmeÏt
obchodnõÂho tajemstvõÂ podle tohoto zaÂkona teÂzÏ ToxikologickeÂmu informacÏnõÂmu strÏedisku. Na toto rozhodnutõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(5) Informace povazÏovaneÂ za prÏedmeÏt obchodnõÂho tajemstvõÂ podle tohoto zaÂkona muÊzÏe Ministerstvo
zdravotnictvõÂ poskytnout prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm uÂrÏaduÊm ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ pouze v rozsahu podle mezinaÂrodnõÂch smluv, kteryÂmi je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
(6) Ministerstvo zdravotnictvõÂ muÊzÏe povolit na
zaÂkladeÏ oduÊvodneÏneÂ zÏaÂdosti osoby, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci, s ohledem na informace oznacÏeneÂ za prÏedmeÏt
obchodnõÂho tajemstvõÂ, aby laÂtka, kteraÂ nenõÂ klasifikovaÂna jako nebezpecÏnaÂ podle § 2 odst. 5, byla zapsaÂna
do seznamu registrovanyÂch laÂtek podle § 10 odst. 1
pod jejõÂm obchodnõÂm naÂzvem, a to na dobu 3 let. Na
zaÂkladeÏ zÏaÂdosti teÂto osoby muÊzÏe Ministerstvo zdravotnictvõÂ tuto dobu prodlouzÏit o dalsÏõÂ 3 roky. LaÂtka klasifikovanaÂ jako nebezpecÏnaÂ muÊzÏe byÂt za stejnyÂch podmõÂnek zapsaÂna do seznamu registrovanyÂch laÂtek pod
jejõÂm obchodnõÂm naÂzvem pouze po dobu, kdy nenõÂ
zarÏazena do Seznamu.
§ 18
Registrace polymeruÊ
(1) UstanovenõÂ teÂto hlavy se vztahujõÂ, v naÂvaznosti
na § 11 odst. 2 põÂsm. a), s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 12
odst. 1 põÂsm. c) a § 13 odst. 1 põÂsm. c), na registraci
polymeruÊ obdobneÏ.
(2) Osoba podle § 10 odst. 1, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci polymeru, prÏedlozÏõÂ Ministerstvu zdravotnictvõÂ
v cÏeskeÂm nebo anglickeÂm jazyce technickeÂ podklady
poskytujõÂcõÂ informace potrÏebneÂ pro hodnocenõÂ prÏedvõÂdatelnyÂch bezprostrÏednõÂch nebo opozÏdeÏnyÂch rizik
polymeru pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ podle § 10
odst. 11 põÂsm. e). TechnickeÂ podklady musõÂ obsahovat
alesponÏ informace o vyÂsledcõÂch studiõÂ uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise podle § 10 odst. 11 põÂsm. e)
spolu s uÂplnyÂm popisem provedenyÂch studiõÂ a popisem
pouzÏityÂch metod nebo bibliografickyÂch odkazuÊ na neÏ.
H L AVA I V
BALENIÂ, OZNACÏOVAÂNIÂ
A BEZPECÏNOSTNIÂ LIST
§ 19
BalenõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ
(1) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu laÂtky
nebo prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako nebezpecÏneÂ podle
§ 2 odst. 5 nebo prÏõÂpravky, ktereÂ mohou prÏedstavovat
specifickeÂ nebezpecÏõÂ pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 20
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odst. 7, je povinna opatrÏit tyto laÂtky a prÏõÂpravky obaly
a uzaÂveÏry, ktereÂ splnÏujõÂ tyto pozÏadavky
a) obal a uzaÂveÏr musõÂ byÂt navrzÏen a konstruovaÂn tak,
aby obsah obalu nemohl uniknout; tento pozÏadavek neplatõÂ tam, kde jsou prÏedepsaÂna zvlaÂsÏtnõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ,
b) materiaÂly pouzÏiteÂ na zhotovenõÂ obalu a uzaÂveÏru
nesmeÏjõÂ byÂt obsahem narusÏovaÂny a nesmeÏjõÂ s nõÂm
vytvaÂrÏet nebezpecÏneÂ sloucÏeniny,
c) obal a uzaÂveÏr musõÂ byÂt vyrobeny tak, aby bylo
zajisÏteÏno, zÏe odolajõÂ tlaku a deformacõÂm vznikajõÂcõÂm prÏi beÏzÏneÂm zachaÂzenõÂ a zÏe nedojde k jejich
uvolneÏnõÂ,
d) obal urcÏenyÂ k opakovaneÂmu pouzÏitõÂ musõÂ byÂt navrzÏen a konstruovaÂn tak, aby mohl byÂt opakovaneÏ
uzavõÂraÂn bez uÂniku obsahu.
(2) Obaly laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ podle odstavce 1
urcÏeneÂ k prodeji spotrÏebiteli28) musõÂ vedle pozÏadavkuÊ
uvedenyÂch v odstavci 1 vyhovovat teÏmto pozÏadavkuÊm
a) obal obsahujõÂcõÂ laÂtku nebo prÏõÂpravek, kteryÂ je
oznacÏen jako vysoce toxickyÂ, toxickyÂ nebo zÏõÂravyÂ,
musõÂ mõÂt uzaÂveÏr odolnyÂ proti otevrÏenõÂ deÏtmi
a hmatatelnou vyÂstrahu pro nevidomeÂ,
b) obal obsahujõÂcõÂ laÂtku nebo prÏõÂpravek, kteryÂ je
oznacÏen jako zdravõÂ sÏkodlivyÂ, extreÂmneÏ horÏlavyÂ
nebo vysoce horÏlavyÂ, musõÂ byÂt opatrÏen hmatatelnou vyÂstrahou pro nevidomeÂ; tento pozÏadavek se
nevztahuje na prÏõÂpravky v aerosoloveÂm rozprasÏovacÏi klasifikovaneÂ a oznacÏeneÂ pouze jako
extreÂmneÏ horÏlaveÂ nebo vysoce horÏlaveÂ,
c) obal obsahujõÂcõÂ laÂtku nebo prÏõÂpravek nesmõÂ mõÂt
takovyÂ tvar nebo grafickou uÂpravu, kterou by
mohl byÂt uveden spotrÏebitel28) v omyl nebo kterou by mohlo dojõÂt k jejich zaÂmeÏneÏ za hracÏky,5),8)
d) obal obsahujõÂcõÂ laÂtku nebo prÏõÂpravek nesmõÂ mõÂt
provedenõÂ nebo oznacÏenõÂ pouzÏõÂvaneÂ pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, leÂcÏiva nebo kosmetickeÂ
prostrÏedky.
(3) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem dalsÏõÂ naÂlezÏitosti obaluÊ
nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ urcÏenyÂch k prodeji spotrÏebiteli.28)
(4) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu laÂtky
nebo prÏõÂpravky podle odstavce 2, je povinna uchovaÂvat
doklady o splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na obaly a na uzaÂveÏry
odolneÂ proti otevrÏenõÂ deÏtmi podle odstavce 2 põÂsm. a)
a provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu podle odstavce 3 po
dobu jejich uvaÂdeÏnõÂ na trh a naÂsledujõÂcõÂ 3 roky od poslednõÂho uvedenõÂ na trh a poskytnout je na vyzÏaÂdaÂnõÂ
spraÂvnõÂm orgaÂnuÊm pro potrÏeby jejich spraÂvnõÂ, kontrolnõÂ nebo sankcÏnõÂ cÏinnosti.
(5) Obaly nebezpecÏnyÂch laÂtek nebo nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5 provedeneÂ v souladu s podmõÂnkami pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v mezinaÂrodnõÂ prÏepraveÏ15),16) a s pozÏa-
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davky na prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v zÏeleznicÏnõÂ,15)
silnicÏnõÂ,16) vodnõÂ vnitrozemskeÂ,17) leteckeÂ18) a naÂmorÏnõÂ
dopraveÏ19) vyhovujõÂ pozÏadavkuÊm odstavce 1.
(6) Povinnosti osob prÏi balenõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy25) nejsou ustanovenõÂmi teÂto hlavy dotcÏeny.
§ 20
OznacÏovaÂnõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ
(1) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebezpecÏneÂ laÂtky
klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5, je povinna zajistit,
aby jejich oznacÏenõÂ na obalu splnÏovalo pozÏadavky podle odstavce 4 a provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu podle
odstavce 7.
(2) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5, je povinna zajistit, aby oznacÏenõÂ na obalu splnÏovalo pozÏadavky podle odstavce 5 a provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu podle
odstavce 7.
(3) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh prÏõÂpravky, ktereÂ
mohou prÏedstavovat specifickeÂ nebezpecÏõÂ pro zdravõÂ
nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem podle odstavce 7, je povinna zajistit, aby
jejich oznacÏenõÂ na obalu splnÏovalo pozÏadavky podle
odstavce 5 põÂsm. a), b) a provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu podle odstavce 7.
(4) Na obalu nebezpecÏneÂ laÂtky podle odstavce 1
musõÂ byÂt jasneÏ, cÏitelneÏ a nesmazatelneÏ v cÏeskeÂm jazyce
uvedeny naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje
a) chemickyÂ naÂzev laÂtky ve tvaru jednoho z naÂzvuÊ
uvedenyÂch v Seznamu; pokud laÂtka nenõÂ v Seznamu uvedena, musõÂ byÂt chemickyÂ naÂzev laÂtky
uveden v souladu s mezinaÂrodneÏ uznaÂvanyÂm naÂzvoslovõÂm,
b) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firma, mõÂsto podnikaÂnõÂ (sõÂdlo) a telefonnõÂ cÏõÂslo osoby s trvalyÂm pobytem na uÂzemõÂ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, kteraÂ je odpoveÏdnaÂ za
uvedenõÂ laÂtky v daneÂm obalu na trh nebo do
obeÏhu, a to bud' vyÂrobce, dovozce nebo distributora,
c) vyÂstrazÏneÂ symboly a põÂsmenneÂ oznacÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch a vlastnostõÂ nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
podle odstavce 7,
d) standardnõÂ veÏty oznacÏujõÂcõÂ specifickou rizikovost
(R-veÏta) stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle odstavce 7,
e) standardnõÂ pokyny pro bezpecÏneÂ zachaÂzenõÂ
(S-veÏta) stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle odstavce 7,
f) cÏõÂslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,
g) slova ¹oznacÏenõÂ ESª, pokud jde o laÂtky uvedeneÂ
v Seznamu.
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(5) Na obalu nebezpecÏneÂho prÏõÂpravku podle odstavce 2 musõÂ byÂt jasneÏ, cÏitelneÏ a nesmazatelneÏ v cÏeskeÂm
jazyce uvedeny naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje
a) obchodnõÂ naÂzev prÏõÂpravku,
b) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firma, mõÂsto podnikaÂnõÂ (sõÂdlo) a telefonnõÂ cÏõÂslo osoby s trvalyÂm pobytem na uÂzemõÂ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, kteraÂ je odpoveÏdnaÂ za
uvedenõÂ prÏõÂpravku v daneÂm obalu na trh nebo do
obeÏhu, a to bud' vyÂrobce, dovozce nebo distributora,
c) chemickyÂ naÂzev nebezpecÏneÂ laÂtky nebo laÂtek prÏõÂtomnyÂch v prÏõÂpravku ve tvaru jednoho z naÂzvuÊ
uvedenyÂch v Seznamu a v souladu s provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem podle odstavce 7. Pokud laÂtka
nenõÂ v Seznamu uvedena, musõÂ byÂt chemickyÂ naÂzev laÂtky nebo laÂtek uveden v souladu s mezinaÂrodneÏ uznaÂvanyÂm naÂzvoslovõÂm,
d) vyÂstrazÏneÂ symboly a põÂsmenneÂ oznacÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch a vlastnostõÂ nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
podle odstavce 7,
e) standardnõÂ veÏty oznacÏujõÂcõÂ specifickou rizikovost
(R-veÏta) stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle odstavce 7,
f) standardnõÂ pokyny pro bezpecÏneÂ zachaÂzenõÂ
(S-veÏta) stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle odstavce 7; nenõÂ-li mozÏneÂ tyto pokyny
umõÂstit na sÏtõÂtek nebo na obal, musõÂ byÂt k obalu
prÏilozÏeny,
g) hmotnost nebo objem, jde-li o prÏõÂpravky urcÏeneÂ
k prodeji spotrÏebiteli.28)
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d) standardnõÂ pokyny
(S-veÏta).

pro

bezpecÏneÂ

zachaÂzenõÂ

(8) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky, muÊzÏe na zaÂkladeÏ souhlasu ministerstva v jejich oznacÏenõÂ pouzÏõÂt mõÂsto naÂzvu urcÏityÂch
nebezpecÏnyÂch laÂtek prÏõÂtomnyÂch v prÏõÂpravku naÂzvy,
ktereÂ identifikujõÂ nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂ funkcÏnõÂ chemickeÂ skupiny, nebo jejich naÂzvy alternativnõÂ. Kopii souhlasneÂho
stanoviska k pouzÏitõÂ tohoto naÂzvu zasÏle ministerstvo
Ministerstvu zdravotnictvõÂ. Tato osoba musõÂ v põÂsemneÂ
zÏaÂdosti prokaÂzat, zÏe uvedenõÂ identifikace laÂtky v oznacÏenõÂ nebo v bezpecÏnostnõÂm listeÏ podle § 23 je prÏedmeÏtem obchodnõÂho tajemstvõÂ podle § 17. Tento postup
nenõÂ mozÏno pouzÏõÂt, pokud je pro danou laÂtku stanoven
prÏõÂpustnyÂ expozicÏnõÂ limit.5) Obsah zÏaÂdosti a podrobnosti tvorby naÂzvuÊ, ktereÂ identifikujõÂ nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂ
funkcÏnõÂ chemickeÂ skupiny, nebo naÂzvuÊ alternativnõÂch
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(9) Osoba podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 nesmõÂ na oznacÏenõÂ obaluÊ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3
uvaÂdeÏnyÂch na trh nebo do obeÏhu uvaÂdeÏt naÂpisy jako
naprÏõÂklad ¹netoxickyÂª, ¹nesÏkodnyÂª, ¹neznecÏisÏt'ujõÂcõÂª,
¹ekologickyÂª, ¹ekoª nebo jakeÂkoli jineÂ informace uvaÂdeÏjõÂcõÂ, zÏe laÂtka nebo prÏõÂpravek nejsou nebezpecÏneÂ,
nebo informace, ktereÂ mohou veÂst k podceneÏnõÂ nebezpecÏõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku.
(10) Osoba podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 je povinna
uchovaÂvat uÂdaje pouzÏiteÂ pro oznacÏenõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 po dobu, po kterou je
tato laÂtka nebo prÏõÂpravek uvaÂdeÏna na trh, a dalsÏõÂ 3 roky
a poskytnout je na vyzÏaÂdaÂnõÂ spraÂvnõÂm orgaÂnuÊm pro
potrÏeby jejich spraÂvnõÂ, kontrolnõÂ nebo sankcÏnõÂ cÏinnosti.
§ 21

(6) OznacÏenõÂ prÏõÂpravkuÊ na ochranu rostlin a pomocnyÂch prostrÏedkuÊ ochrany rostlin13) podle tohoto
zaÂkona musõÂ byÂt doprovaÂzeno upozorneÏnõÂm ¹DodrzÏujte pokyny pro pouzÏõÂvaÂnõÂ, abyste se vyvarovali
rizik pro cÏloveÏka a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂª.

(1) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh laÂtky nebo prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako nebezpecÏneÂ podle § 2 odst. 5
v obalech, jejichzÏ obsah neprÏesahuje 125 ml, se prÏi
oznacÏovaÂnõÂ rÏõÂdõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle
§ 20 odst. 7.

(7) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a) naÂlezÏitosti oznacÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch laÂtek, nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ a prÏõÂpravkuÊ, ktereÂ mohou
prÏedstavovat specifickeÂ nebezpecÏõÂ pro zdravõÂ nebo
zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
b) vyÂstrazÏneÂ symboly a põÂsmenneÂ oznacÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch a vlastnostõÂ nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
c) standardnõÂ veÏty oznacÏujõÂcõÂ specifickou rizikovost
(R-veÏta),

(2) V prÏõÂpadeÏ, zÏe uÂdaje pozÏadovaneÂ podle § 20
uvede osoba na sÏtõÂtku mõÂsto na obalu, musõÂ byÂt sÏtõÂtek
pevneÏ prÏipevneÏn k jedneÂ nebo neÏkolika stranaÂm obalu
tak, aby bylo mozÏno uÂdaje cÏõÂst v poloze, ve ktereÂ je
obal obvykle ulozÏen. RozmeÏry sÏtõÂtku a plochy obalu
urcÏeneÂ k oznacÏenõÂ podle tohoto zaÂkona jsou uvedeny
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu podle § 20 odst. 7.
Plocha obalu nebo sÏtõÂtku pro oznacÏenõÂ podle tohoto
zaÂkona je urcÏena pouze pro poskytovaÂnõÂ informacõÂ pozÏadovanyÂch tõÂmto zaÂkonem, poprÏõÂpadeÏ doplnÏkovyÂch
zdravotnõÂch a bezpecÏnostnõÂch informacõÂ. UvaÂdeÏnõÂ dalsÏõÂch uÂdajuÊ na obalu podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ29) nenõÂ tõÂmto ustanovenõÂm dotcÏeno.

29

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 477/2001 Sb., o obalech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o obalech), zaÂkon cÏ. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(3) SÏtõÂtek se nepozÏaduje, pokud jsou uÂdaje zrÏetelneÏ uvedeny na obalu.
(4) Informace uvedeneÂ na obalu nebo sÏtõÂtku podle
§ 20 odst. 1 azÏ 6 musõÂ zrÏetelneÏ vystupovat z jejich pozadõÂ a musõÂ mõÂt takovou velikost a usporÏaÂdaÂnõÂ, aby
byly snadno cÏitelneÂ. Barva a provedenõÂ oznacÏenõÂ musõÂ
byÂt takoveÂ, aby symbol a jeho pozadõÂ zrÏetelneÏ vynikaly.
(5) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5 a vymezeneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 20 odst. 7, urcÏeneÂ
k nabõÂzenõÂ nebo k prodeji spotrÏebiteli,28) je povinna
tyto prÏõÂpravky opatrÏit naÂvodem k pouzÏitõÂ a pokyny
pro prÏedleÂkarÏskou prvnõÂ pomoc, ktereÂ mohou byÂt uvedeny mõÂsto na obalu nebo sÏtõÂtku v prÏõÂbaloveÂm letaÂku.
(6) Povinnost oznacÏenõÂ obaluÊ v cÏeskeÂm jazyce nevylucÏuje mozÏnost soubeÏzÏneÂho oznacÏenõÂ i v jinyÂch jazycõÂch.
(7) Ministerstvo muÊzÏe na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti
osoby, kteraÂ uvaÂdõÂ nebezpecÏnou laÂtku nebo nebezpecÏnyÂ prÏõÂpravek klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5 na
trh nebo do obeÏhu, povolit vyÂjimky z pozÏadavkuÊ na
balenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ teÏchto laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ
a) obaly laÂtek a prÏõÂpravkuÊ podle § 20 odst. 1 azÏ 3,
ktereÂ jsou prÏõÂlisÏ maleÂ nebo jinak nevhodneÂ pro
oznacÏovaÂnõÂ podle odstavcuÊ 2 a 3, je mozÏno oznacÏit
jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem,
b) obaly nebezpecÏnyÂch laÂtek neklasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5 jako vyÂbusÏneÂ, vysoce toxickeÂ nebo
toxickeÂ je mozÏno neoznacÏit nebo oznacÏit odlisÏneÏ
od pozÏadavkuÊ uvedenyÂch v § 20 odst. 4 a v odstavcõÂch 1 azÏ 6, pokud obsahujõÂ tak malaÂ mnozÏstvõÂ
nebezpecÏneÂ laÂtky, zÏe neprÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ pro
osoby, ktereÂ s nimi zachaÂzejõÂ, nebo pro jineÂ osoby,
c) obaly nebezpecÏnyÂch laÂtek klasifikovanyÂch podle
§ 2 odst. 5 jako vyÂbusÏneÂ, vysoce toxickeÂ nebo toxickeÂ je mozÏno oznacÏit odlisÏneÏ od pozÏadavkuÊ uvedenyÂch v § 20 odst. 4 a v odstavcõÂch 1 azÏ 6, pokud
obsahujõÂ tak malaÂ mnozÏstvõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky, zÏe
neprÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ pro osoby, ktereÂ s nimi
zachaÂzejõÂ, nebo pro jineÂ osoby,
d) obaly nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch
podle § 2 odst. 5 jako zdravõÂ sÏkodliveÂ, extreÂmneÏ
horÏlaveÂ, vysoce horÏlaveÂ, horÏlaveÂ, draÂzÏdiveÂ nebo
oxidujõÂcõÂ je mozÏno neoznacÏit nebo oznacÏit odlisÏneÏ
od pozÏadavkuÊ uvedenyÂch v § 20 odst. 5 a v odstavcõÂch 1 azÏ 6, pokud obsahujõÂ tak malaÂ mnozÏstvõÂ
nebezpecÏneÂho prÏõÂpravku, zÏe neprÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ pro osoby, ktereÂ s nimi zachaÂzejõÂ, nebo pro
jineÂ osoby,
e) obaly nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch
podle § 2 odst. 5 jako nebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ je mozÏno neoznacÏit nebo oznacÏit odlisÏneÏ od
pozÏadavkuÊ uvedenyÂch v § 20 odst. 5 a v odstavcõÂch 1 azÏ 6, pokud obsahujõÂ tak malaÂ mnozÏstvõÂ

nebezpecÏneÂho prÏõÂpravku, zÏe neprÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
f) obaly nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ, ktereÂ nejsou uvedeny v põÂsmenech d) a e), je mozÏno oznacÏit jinyÂm
vhodnyÂm zpuÊsobem, pokud jsou obaly prÏõÂlisÏ maleÂ
pro oznacÏenõÂ podle pozÏadavkuÊ uvedenyÂch v § 20
odst. 5 a v odstavcõÂch 1 azÏ 6 a pokud nenõÂ duÊvod
obaÂvat se nebezpecÏõÂ pro osoby, ktereÂ s takovyÂmi
prÏõÂpravky zachaÂzejõÂ, nebo pro jineÂ osoby.
(8) Osoba, ktereÂ byla povolena vyÂjimka z pozÏadavkuÊ na balenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ podle odstavce 7, je povinna pouzÏõÂt vyÂstrazÏneÂ symboly a põÂsmenneÂ oznacÏenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch a vlastnostõÂ nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
standardnõÂ veÏty oznacÏujõÂcõÂ specifickou rizikovost
(R-veÏta) a standardnõÂ pokyny pro bezpecÏneÂ zachaÂzenõÂ
(S-veÏta) stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 20 odst. 7.
(9) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem
a) naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o pouzÏitõÂ naÂzvu, kteryÂ identifikuje nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂ skupiny, nebo alternativnõÂho
naÂzvu nebezpecÏneÂ laÂtky v oznacÏenõÂ nebezpecÏneÂho
prÏõÂpravku, podrobnosti jeho tvorby a seznam stanovenyÂch skupin laÂtek a prÏõÂpravkuÊ,
b) postup a zpuÊsob udeÏlovaÂnõÂ vyÂjimek na balenõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch laÂtek a prÏõÂpravkuÊ.
§ 22
(1) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu laÂtky
nebo prÏõÂpravky, splnõÂ pro uÂcÏely tohoto zaÂkona pozÏadavky na oznacÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch laÂtek a nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5
a) v prÏõÂpadeÏ, zÏe vneÏjsÏõÂ obal obsahuje jeden nebo neÏkolik vnitrÏnõÂch obaluÊ, jestlizÏe je vneÏjsÏõÂ obal oznacÏen v souladu s podmõÂnkami pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v mezinaÂrodnõÂ prÏepraveÏ stanovenyÂch
mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika
vaÂzaÂna15),16) a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv,
a vnitrÏnõÂ obaly jsou oznacÏeny v souladu s tõÂmto
zaÂkonem,
b) v prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou opatrÏeny jednõÂm obalem, pokud
je takovyÂ obal oznacÏen v souladu s podmõÂnkami
pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v mezinaÂrodnõÂ
prÏepraveÏ, stanovenyÂch mezinaÂrodnõÂ smlouvou,
kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna15),16) a kteraÂ
byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce
mezinaÂrodnõÂch smluv, a daÂle v souladu s § 20
odst. 4 põÂsm. a), b), d), e) a f), jde-li o nebezpecÏneÂ
laÂtky, poprÏõÂpadeÏ s § 20 odst. 5 põÂsm. a), b), c), e)
a f), jde-li o nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky; nebezpecÏneÂ
laÂtky nebo prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako nebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ musõÂ byÂt oznacÏeny
rovneÏzÏ v souladu s § 20 odst. 4 põÂsm. c) nebo
§ 20 odst. 5 põÂsm. d),
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c) v prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou opatrÏeny zvlaÂsÏtnõÂm typem obalu, jako jsou lahve pro prÏepravu plynuÊ, pokud je
takovyÂ obal oznacÏen v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi pozÏadavky uvedenyÂmi v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu podle § 20 odst. 7.
(2) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ do obeÏhu laÂtky nebo prÏõÂpravky klasifikovaneÂ, baleneÂ a oznacÏeneÂ podle tohoto
zaÂkona osobou, kteraÂ je uvedla na trh, je povinna je
uvaÂdeÏt pouze v puÊvodnõÂm obalu a s puÊvodnõÂm oznacÏenõÂm nebo noveÏ zabaleneÂ a oznacÏeneÂ v souladu s tõÂmto
zaÂkonem.
(3) Osoby prÏi verÏejneÂ propagaci nebo nabõÂzenõÂ
nebezpecÏneÂ laÂtky klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5 jsou
povinny soucÏasneÏ informovat o nebezpecÏnyÂch vlastnostech laÂtek v souladu s tõÂmto zaÂkonem. PrÏi verÏejneÂ propagaci nebo nabõÂzenõÂ nebezpecÏneÂho prÏõÂpravku klasifikovaneÂho podle § 2 odst. 5, ktereÂ umozÏnÏujõÂ naÂkup prÏõÂpravku, anizÏ by meÏl kupujõÂcõÂ mozÏnost videÏt oznacÏenõÂ
prÏõÂpravku prÏed uzavrÏenõÂm smlouvy, musõÂ osoby informovat kupujõÂcõÂho o nebezpecÏnyÂch vlastnostech prÏõÂpravku nejpozdeÏji prÏi uzavõÂraÂnõÂ smlouvy.
(4) OznacÏenõÂ vyvaÂzÏenyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek
nebo nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch podle
§ 2 odst. 5 se uvaÂdõÂ v jazyku podle pozÏadavku zemeÏ
dovozu. PozÏadavky zemeÏ dovozu na oznacÏenõÂ teÏchto
laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ mohou byÂt splneÏny pouze tehdy,
pokud zahrnujõÂ vsÏechny informace uvedeneÂ v § 20
odst. 4 a 5.
§ 23
BezpecÏnostnõÂ list
(1) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebezpecÏnou laÂtku
nebo nebezpecÏnyÂ prÏõÂpravek klasifikovaneÂ podle § 2
odst. 5 nebo prÏõÂpravek podle odstavce 3, je povinna
vypracovat bezpecÏnostnõÂ list, kteryÂ je souhrnem identifikacÏnõÂch uÂdajuÊ o vyÂrobci nebo dovozci, to je jmeÂno,
poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ firma a mõÂsto
podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou osobu opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ, nebo naÂzev nebo obchodnõÂ firma, praÂvnõÂ forma
a sõÂdlo, jde-li o osobu praÂvnickou, uÂdajuÊ o nebezpecÏneÂ
laÂtce nebo prÏõÂpravku a uÂdajuÊ potrÏebnyÂch pro ochranu
zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. BezpecÏnostnõÂ list umozÏnõÂ
osobaÂm, ktereÂ zachaÂzejõÂ s teÏmito laÂtkami nebo prÏõÂpravky, prÏijõÂmat prÏõÂslusÏnaÂ opatrÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se ochrany
zdravõÂ, bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi praÂci.
(2) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky nebo nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5 na
trh nebo do obeÏhu, je povinna bezplatneÏ poskytnout
nejpozdeÏji prÏi prveÂm prÏedaÂnõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky nebo
nebezpecÏneÂho prÏõÂpravku jineÂ osobeÏ bezpecÏnostnõÂ list
pro tuto nebezpecÏnou laÂtku nebo nebezpecÏnyÂ prÏõÂpravek. BezpecÏnostnõÂ list se prÏi dovozu nebo vyÂvozu nebezpecÏnyÂch laÂtek nebo nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ prÏedklaÂdaÂ rovneÏzÏ celnõÂmu uÂrÏadu.
(3) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu prÏõÂ-
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pravky, ktereÂ nejsou klasifikovaÂny jako nebezpecÏneÂ
podle tohoto zaÂkona, ale obsahujõÂ alesponÏ jednu laÂtku,
kteraÂ prÏedstavuje nebezpecÏõÂ pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ, nebo alesponÏ jednu laÂtku, pro kterou je stanoven prÏõÂpustnyÂ expozicÏnõÂ limit,5) v individuaÂlnõÂ koncentraci ³ 1 % hmotnostnõÂ pro prÏõÂpravky jineÂ nezÏ
plynneÂ nebo ³ 0,2 % objemovaÂ pro plynneÂ prÏõÂpravky,
je povinna poskytnout bezplatneÏ na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏi
prveÂm prÏedaÂnõÂ takoveÂho prÏõÂpravku jineÂ osobeÏ bezpecÏnostnõÂ list.
(4) ZjistõÂ-li osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do
obeÏhu nebezpecÏneÂ laÂtky nebo nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky
podle odstavce 2 nebo prÏõÂpravky podle odstavce 3,
noveÂ zaÂvazÏneÂ informace o nebezpecÏneÂ laÂtce nebo prÏõÂpravku, je povinna tyto informace neprodleneÏ poskytnout prÏõÂjemci bezpecÏnostnõÂho listu.
(5) BezpecÏnostnõÂ list muÊzÏe byÂt poskytnut v podobeÏ tisÏteÏneÂ nebo elektronickeÂ. V elektronickeÂ podobeÏ
muÊzÏe byÂt bezpecÏnostnõÂ list poskytnut jen po vzaÂjemneÂ
dohodeÏ.
(6) Osoba podle odstavce 1 je povinna uchovaÂvat
podklady pouzÏiteÂ pro vypracovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂch
listuÊ po dobu uvaÂdeÏnõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ, pro ktereÂ
byly tyto bezpecÏnostnõÂ listy vypracovaÂny, na trh a naÂsledujõÂcõÂ 3 roky a poskytnout je na vyzÏaÂdaÂnõÂ spraÂvnõÂm
orgaÂnuÊm pro potrÏeby jejich spraÂvnõÂ, kontrolnõÂ nebo
sankcÏnõÂ cÏinnosti.
(7) Osoba podle odstavce 1 je povinna zaslat bezpecÏnostnõÂ list v elektronickeÂ podobeÏ do 30 dnuÊ ode
dne, kdy laÂtku nebo prÏõÂpravek uvedla na trh poprveÂ,
rovneÏzÏ Ministerstvu zdravotnictvõÂ.
(8) PodrobnyÂ obsah bezpecÏnostnõÂho listu stanovõÂ
Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.
HL AVA V
HODNOCENIÂ RIZIKA LAÂTEK
NEBEZPECÏNYÂCH PRO ZDRAVIÂ
Ï EDIÂ
A ZÏIVOTNIÂ PROSTR
§ 24
HodnocenõÂ rizika registrovanyÂch laÂtek
(1) Ministerstvo zdravotnictvõÂ ve spolupraÂci s ministerstvem provaÂdõÂ hodnocenõÂ rizika pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ u laÂtek registrovanyÂch podle § 12 a 13.
Ministerstvo zdravotnictvõÂ a ministerstvo mohou hodnocenõÂm rizika poveÏrÏit jinou osobu, s vyÂjimkou osoby,
kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci.
(2) Pro hodnocenõÂ rizika se pouzÏõÂvajõÂ informace
uvedeneÂ v dokumentaci podle § 12 odst. 1 põÂsm. b)
azÏ d) nebo podle § 13 odst. 1 põÂsm. b) azÏ d).
(3) Osoba, kteraÂ zÏaÂdaÂ o registraci laÂtky podle § 10
odst. 1, je povinna poskytnout Ministerstvu zdravotnictvõÂ a ministerstvu dalsÏõÂ informace nad raÂmec od-
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stavce 2 a vyÂsledky zkousÏek, ktereÂ se tyÂkajõÂ teÂto laÂtky
nebo produktuÊ jejõÂ prÏemeÏny, pokud je to nezbytneÂ pro
hodnocenõÂ jejõÂho rizika pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.
DaÂle je povinna na pozÏaÂdaÂnõÂ poskytnout Ministerstvu
zdravotnictvõÂ nebo ministerstvu takoveÂ mnozÏstvõÂ laÂtky,
ktereÂ je nezbytneÂ pro provaÂdeÏnõÂ oveÏrÏovacõÂch zkousÏek.

pozÏadovaneÂ podle odstavce 3 proveÂst jedna nebo võÂce
poveÏrÏenyÂch osob, ktereÂ jednajõÂ jmeÂnem ostatnõÂch dotcÏenyÂch osob. OstatnõÂ dotcÏeneÂ osoby se mohou na
takto provedeneÂ zkousÏky odvolat, prÏicÏemzÏ na naÂkladech spojenyÂch s provedenõÂm zkousÏek se v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ podõÂlejõÂ prÏimeÏrÏeneÏ.

(4) Ministerstvo zdravotnictvõÂ ve spolupraÂci s ministerstvem aktualizujõÂ hodnocenõÂ rizika na zaÂkladeÏ
dalsÏõÂch informacõÂ o registrovaneÂ laÂtce podle § 12
odst. 2 põÂsm. a), b) nebo c) a podle § 13 odst. 2 azÏ 4.

(5) HodnocenõÂ rizika podle odstavce 1 muÊzÏe obsahovat naÂvrh opatrÏenõÂ zameÏrÏenyÂch na snõÂzÏenõÂ rizika
hodnocenyÂch laÂtek pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.

(5) HodnocenõÂ rizika podle odstavce 1 obsahuje
doporucÏenõÂ nejvhodneÏjsÏõÂ metody zkousÏenõÂ hodnoceneÂ
laÂtky a v prÏõÂpadeÏ potrÏeby muÊzÏe obsahovat naÂvrh opatrÏenõÂ zameÏrÏenyÂch na snõÂzÏenõÂ rizika hodnocenyÂch laÂtek
pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.
(6) BlizÏsÏõÂ podmõÂnky hodnocenõÂ rizika registrovanyÂch laÂtek pro zdravõÂ stanovõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(7) BlizÏsÏõÂ podmõÂnky hodnocenõÂ rizika registrovanyÂch laÂtek pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ stanovõÂ ministerstvo
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
§ 25
HodnocenõÂ rizika laÂtek
uvedenyÂch v naÂrodnõÂm seznamu prioritnõÂch laÂtek
(1) Ministerstvo ve spolupraÂci s Ministerstvem
zdravotnictvõÂ provaÂdõÂ hodnocenõÂ rizika pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ u laÂtek uvedenyÂch v seznamu laÂtek,
ktereÂ svyÂm charakterem prÏedstavujõÂ zaÂvazÏneÂ riziko
pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ (daÂle jen ¹naÂrodnõÂ
seznam prioritnõÂch laÂtekª) vydaneÂm ministerstvem podle § 29. Ministerstvo zdravotnictvõÂ a ministerstvo mohou hodnocenõÂm rizika poveÏrÏit jinou osobu.
(2) Pro hodnocenõÂ rizika se pouzÏõÂvajõÂ informace
poskytnuteÂ podle § 28 odst. 2.
(3) Osoby, ktereÂ oznaÂmily neÏkterou z laÂtek uvedenyÂch na naÂrodnõÂm seznamu prioritnõÂch laÂtek podle
§ 29, jsou povinny poskytnout ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictvõÂ dalsÏõÂ informace nad raÂmec odstavce 2, ktereÂ jsou potrÏebneÂ k hodnocenõÂ jejich rizika.
Pokud neÏktereÂ uÂdaje nezbytneÂ pro hodnocenõÂ rizika
nemajõÂ k dispozici, jsou tyto osoby povinneÂ zabezpecÏit
jejich zõÂskaÂnõÂ, vcÏetneÏ provedenõÂ potrÏebnyÂch zkousÏek.
Vzhledem k pozÏadavku omezenõÂ zkousÏek na zvõÂrÏatech
tyto osoby zjistõÂ, zda uÂdaje potrÏebneÂ pro hodnocenõÂ
rizika daneÂ laÂtky jsou dostupneÂ u jinyÂch vyÂrobcuÊ nebo
dovozcuÊ teÂto laÂtky a zda je mozÏno je zõÂskat, a to prÏõÂpadneÏ i za uÂhradu naÂkladuÊ. Pokud je provedenõÂ experimentuÊ nezbytneÂ, tyto osoby oveÏrÏõÂ, zda zkousÏky na
zvõÂrÏatech nenõÂ mozÏno nahradit nebo omezit pouzÏitõÂm
jinyÂch metod.
(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe laÂtku uvedenou na naÂrodnõÂm seznamu prioritnõÂch laÂtek podle § 29 vyraÂbõÂ nebo dovaÂzÏõÂ
võÂce osob (daÂle jen ¹dotcÏeneÂ osobyª), muÊzÏe zkousÏky

(6) BlizÏsÏõÂ podmõÂnky hodnocenõÂ rizika nebezpecÏnyÂch laÂtek uvedenyÂch v naÂrodnõÂm seznamu prioritnõÂch
laÂtek pro zdravõÂ stanovõÂ Ministerstvo zdravotnictvõÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(7) BlizÏsÏõÂ podmõÂnky hodnocenõÂ rizika nebezpecÏnyÂch laÂtek uvedenyÂch v naÂrodnõÂm seznamu prioritnõÂch
laÂtek pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ stanovõÂ ministerstvo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
HLAVA VI
UVAÂDEÏNIÂ VYBRANYÂCH
Ï IÂPRAVKU
Ê
NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK A PR
NA TRH NEBO DO OBEÏHU
§ 26
(1) NebezpecÏneÂ laÂtky nebo nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky
uvedeneÂ v seznamu podle odstavce 3 mohou byÂt uvaÂdeÏny na trh, do obeÏhu nebo pouzÏõÂvaÂny pouze za podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
Tento provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis se nevztahuje na
osobu, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu nebezpecÏneÂ
laÂtky nebo nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky uvedeneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise podle odstavce 3 pro veÏdeckeÂ
nebo vyÂzkumneÂ uÂcÏely. Osoba, kteraÂ takoveÂ nebezpecÏneÂ laÂtky nebo nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky pro tyto uÂcÏely
dovaÂzÏõÂ, je povinna prÏedlozÏit celnõÂmu uÂrÏadu põÂsemneÂ
cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe nebezpecÏnaÂ laÂtka nebo prÏõÂpravek
jsou urcÏeny vyÂhradneÏ pro veÏdeckeÂ, vyÂzkumneÂ uÂcÏely.
(2) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ na trh nebo do obeÏhu nebezpecÏneÂ laÂtky nebo nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky uvedeneÂ
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise podle odstavce 3, je
povinna umozÏnit poveÏrÏenyÂm pracovnõÂkuÊm spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ v souvislosti s jejich spraÂvnõÂ, kontrolnõÂ nebo
sankcÏnõÂ cÏinnostõÂ vstup na pozemky a do objektuÊ uzÏõÂvanyÂch k cÏinnostem souvisejõÂcõÂm s uvaÂdeÏnõÂm teÏchto
laÂtek a prÏõÂpravkuÊ na trh nebo do obeÏhu a poskytnout
jim informace o druhu a mnozÏstvõÂ teÏchto nebezpecÏnyÂch laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ.
(3) Ministerstvo v dohodeÏ s Ministerstvem zdravotnictvõÂ a Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem seznam nebezpecÏnyÂch laÂtek
a nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch podle § 2
odst. 5, jejichzÏ uvaÂdeÏnõÂ na trh je z duÊvoduÊ ochrany
zdravõÂ nebo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ zakaÂzaÂno, a daÂle seznam nebezpecÏnyÂch laÂtek a nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ
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klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5, jejichzÏ uvaÂdeÏnõÂ na
trh, do obeÏhu nebo pouzÏõÂvaÂnõÂ je omezeno.
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§ 27

e) informace o prÏedpoklaÂdaneÂm pouzÏõÂvaÂnõÂ laÂtky,
f) uÂdaje o fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch vlastnostech laÂtky,
g) uÂdaje o transportu a chovaÂnõÂ laÂtky v zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ,
h) uÂdaje o vlastnostech laÂtky nebezpecÏnyÂch pro
zdravõÂ,
i) uÂdaje o vlastnostech laÂtky nebezpecÏnyÂch pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
j) dalsÏõÂ uÂdaje vyÂznamneÂ pro hodnocenõÂ rizika laÂtky
podle § 25.

NaÂlezÏitosti vyÂvozu a dovozu stanovenyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5 samotnyÂch nebo obsazÏenyÂch v prÏõÂpravcõÂch upravujõÂ praÂvnõÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.30)

(3) Osoba podle odstavce 1 je povinna pouzÏõÂt vesÏkereÂ dostupneÂ zdroje informacõÂ k zõÂskaÂnõÂ uÂdajuÊ uvedenyÂch v odstavci 2 põÂsm. f) azÏ j), nenõÂ vsÏak povinna provaÂdeÏt pro zõÂskaÂnõÂ teÏchto uÂdajuÊ zkousÏky na zvõÂrÏatech.

HLAVA VIII
OZNAMOVAÂNIÂ NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK
A NAÂRODNIÂ SEZNAM PRIORITNIÂCH LAÂTEK

(4) Osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ nebo dovaÂzÏõÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5 samotneÂ nebo obsazÏeneÂ v prÏõÂpravcõÂch, ktereÂ nepodleÂhajõÂ povinnosti registrace podle hlavy III, je povinna oznaÂmit ministerstvu uÂdaje o teÏchto laÂtkaÂch uvedenyÂch na trh v kazÏdeÂm
kalendaÂrÏnõÂm roce samotnyÂch, nebo jako soucÏaÂst prÏõÂpravku v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm nezÏ 10 tun za rok, ale mensÏõÂm nebo rovneÂm 1 000 tun za rok, a to vzÏdy
k 15. uÂnoru naÂsledujõÂcõÂho roku.

(4) Povinnosti osob stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem25) nejsou ustanovenõÂmi teÂto hlavy dotcÏeny.
H L AVA V II
Â
VYVOZ A DOVOZ NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK
Ï IÂPRAVKU
Ê
A NEBEZPECÏNYÂCH PR

§ 28
OznamovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch laÂtek a vedenõÂ evidence
(1) Osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ nebo dovaÂzÏõÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5 samotneÂ nebo obsazÏeneÂ v prÏõÂpravcõÂch, ktereÂ nepodleÂhajõÂ povinnosti registrace podle hlavy III, je povinna oznaÂmit ministerstvu uÂdaje o teÏchto laÂtkaÂch uvedenyÂch na trh v kalendaÂrÏnõÂm roce samotnyÂch nebo jako soucÏaÂst prÏõÂpravku, a to pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe jejich mnozÏstvõÂ je veÏtsÏõÂ
nezÏ 1 000 tun, a to k 15. uÂnoru naÂsledujõÂcõÂho roku.
(2) Osoba podle odstavce 1 je povinna v oznaÂmenõÂ
uveÂst
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje o osobeÏ, kteraÂ podaÂvaÂ oznaÂmenõÂ, to je jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ firma, mõÂsto podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, pokud bylo prÏideÏleno, jde-li o fyzickou osobu
opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ, nebo naÂzev nebo obchodnõÂ firma, praÂvnõÂ forma, sõÂdlo a prÏideÏleneÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, jde-li o praÂvnickou osobu,
b) chemickyÂ naÂzev laÂtky a odpovõÂdajõÂcõÂ cÏõÂslo v seznamech Einecs, Elincs nebo Nlp,
c) uÂdaje o mnozÏstvõÂ vyrobeneÂ nebo dovezeneÂ nebezpecÏneÂ laÂtky podle odstavce 1,
d) klasifikaci laÂtky podle § 2 odst. 5, oznacÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch a vlastnostõÂ nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, standardnõÂ veÏty oznacÏujõÂcõÂ specifickou rizikovost (R-veÏta) a standardnõÂ pokyny pro bezpecÏneÂ zachaÂzenõÂ (S-veÏta) stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem podle § 20 odst. 7,

30

(5) Osoba podle odstavce 4 je povinna v oznaÂmenõÂ
uveÂst
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje o osobeÏ, kteraÂ podaÂvaÂ oznaÂmenõÂ, to je jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ firma, mõÂsto podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, pokud bylo prÏideÏleno, jde-li o fyzickou osobu
opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ, nebo naÂzev nebo obchodnõÂ firma, praÂvnõÂ forma, sõÂdlo a prÏideÏleneÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, jde-li o praÂvnickou osobu,
b) chemickyÂ naÂzev laÂtky a odpovõÂdajõÂcõÂ cÏõÂslo v seznamech Einecs, Elincs nebo Nlp,
c) uÂdaje o mnozÏstvõÂ vyrobeneÂ nebo dovezeneÂ nebezpecÏneÂ laÂtky podle odstavce 4,
d) klasifikaci laÂtky podle § 2 odst. 5, oznacÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch a vlastnostõÂ nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, standardnõÂ veÏty oznacÏujõÂcõÂ specifickou rizikovost (R-veÏta) a standardnõÂ pokyny pro bezpecÏneÂ zachaÂzenõÂ (S-veÏta) stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy podle § 20 odst. 7,
e) informace o prÏedpoklaÂdaneÂm pouzÏõÂvaÂnõÂ laÂtky.
(6) Ministerstvo muÊzÏe vyzvat osobu podle odstavce 4 k poskytnutõÂ dalsÏõÂch informacõÂ o nebezpecÏneÂ
laÂtce, zejmeÂna o jejõÂch fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch vlastnostech, o jejõÂch vlastnostech nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ
a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a o expozici cÏloveÏka a zÏivotnõÂho

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 304/2003 tyÂkajõÂcõÂ se dovozu nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek.
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prostrÏedõÂ teÂto laÂtce, ktereÂ jsou nutneÂ pro hodnocenõÂ
jejõÂho rizika podle § 25. Pro zõÂskaÂnõÂ uvedenyÂch informacõÂ vsÏak tato osoba nenõÂ povinna provaÂdeÏt zkousÏky
na zvõÂrÏatech.
(7) Jde-li o nebezpecÏnou laÂtku, kterou vyraÂbõÂ
nebo dovaÂzÏõÂ võÂce osob, muÊzÏe uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 2 põÂsm. f) azÏ j) poskytnout osoba, kteraÂ k tomu byla
ostatnõÂmi osobami vyraÂbeÏjõÂcõÂmi nebo dovaÂzÏejõÂcõÂmi tuto
laÂtku poveÏrÏena. Tyto osoby jsou povinny sdeÏlit ministerstvu uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 2 põÂsm. a) azÏ e), prÏicÏemzÏ se odvolajõÂ na soubor ostatnõÂch uÂdajuÊ poskytnutyÂ
poveÏrÏenou osobou.
(8) OznaÂmenõÂ podle odstavce 1 nebo 4 se prÏedaÂvaÂ
ministerstvu v podobeÏ pocÏõÂtacÏovyÂch datovyÂch souboruÊ
ve formaÂtu prÏõÂslusÏneÂho programu, kteryÂ ministerstvo
na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂm osobaÂm bezuÂplatneÏ poskytne.
(9) Osoby podle odstavcuÊ 1 a 4 jsou povinny bez
zbytecÏneÂho odkladu ministerstvu oznaÂmit, zÏe
a) dosÏlo k noveÂmu zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky, ktereÂ podstatneÏ zmeÏnilo typ, formu, velikost a dobu trvaÂnõÂ expozice cÏloveÏka nebo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ teÂto laÂtce,
b) byly zjisÏteÏny noveÂ uÂdaje o fyzikaÂlneÏ-chemickyÂch
vlastnostech laÂtky, o jejõÂch vlastnostech nebezpecÏnyÂch pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ nebo jineÂ uÂdaje
vyÂznamneÂ pro hodnocenõÂ jejõÂho rizika,
c) dosÏlo ke zmeÏneÏ klasifikace nebezpecÏneÂ laÂtky podle § 2 odst. 5.
(10) Osoba podle odstavcuÊ 1 a 4 je povinna poskytovat vzÏdy po uplynutõÂ 3 let aktualizovaneÂ uÂdaje
o mnozÏstvõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky dovezeneÂ nebo vyrobeneÂ
v pruÊbeÏhu 1 kalendaÂrÏnõÂho roku. UvaÂdõÂ se nejvysÏsÏõÂ
mnozÏstvõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky vyrobeneÂ nebo dovezeneÂ
prÏõÂslusÏnou osobou beÏhem 1 kalendaÂrÏnõÂho roku v kazÏdeÂm trÏõÂleteÂm obdobõÂ pocÏõÂnaje rokem 2004.
(11) ZpuÊsob oznamovaÂnõÂ upravujõÂ daÂle praÂvnõÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.31)
(12) Osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ nebo dovaÂzÏõÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky samotneÂ nebo obsazÏeneÂ v prÏõÂpravcõÂch klasifikovaneÂ podle § 2 odst. 5 a nepodleÂhajõÂcõÂ povinnosti registrace podle hlavy III tohoto zaÂkona, je povinna pro
potrÏeby oznamovaÂnõÂ veÂst jejich evidenci. SouhrnnaÂ
evidence laÂtek podle veÏty prveÂ za kalendaÂrÏnõÂ rok se
uchovaÂvaÂ po dobu 5 let.
(13) Povinnosti osob stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy25) nejsou ustanovenõÂmi teÂto hlavy dotcÏeny.
(14) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem
a) naÂlezÏitosti oznaÂmenõÂ podle odstavcuÊ 2 a 5,

31
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b) naÂlezÏitosti vedenõÂ evidence a oznamovaÂnõÂ.
§ 29
NaÂrodnõÂ seznam prioritnõÂch laÂtek
(1) Ministerstvo ve spolupraÂci s Ministerstvem
zdravotnictvõÂ vydaÂ na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ oznaÂmenyÂch podle § 28 odst. 1 a 4 ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ do
18 meÏsõÂcuÊ ode dne uplynutõÂ lhuÊty pro splneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti podle § 28 odst. 1 naÂrodnõÂ seznam
prioritnõÂch laÂtek.
(2) PrÏi zpracovaÂvaÂnõÂ naÂrodnõÂho seznamu prioritnõÂch laÂtek podle odstavce 1 zohlednÏuje ministerstvo ve
spolupraÂci s Ministerstvem zdravotnictvõÂ zejmeÂna
a) uÂcÏinky laÂtky na zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
b) expozici cÏloveÏka nebo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ daneÂ
laÂtce,
c) nedostatek uÂdajuÊ o uÂcÏincõÂch laÂtky na cÏloveÏka a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
d) informace zverÏejneÏneÂ o laÂtce v raÂmci mezinaÂrodnõÂ
spolupraÂce,
e) jineÂ postupy hodnocenõÂ rizika tyÂkajõÂcõÂ se daneÂ
laÂtky.
(3) Ministerstvo ve spolupraÂci s Ministerstvem
zdravotnictvõÂ zohlednõÂ prÏi tvorbeÏ naÂrodnõÂho seznamu
prioritnõÂch laÂtek laÂtky s chronickyÂmi uÂcÏinky, zejmeÂna
laÂtky karcinogennõÂ, mutagennõÂ nebo toxickeÂ pro reprodukci.
(4) ZpuÊsob tvorby seznamu prioritnõÂch laÂtek pro
EvropskaÂ spolecÏenstvõÂ stanovõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.31)
H L AVA I X
VYÂKON STAÂTNIÂ SPRAÂVY
§ 30
StaÂtnõÂ spraÂvu v oblasti uvaÂdeÏnõÂ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ
na trh a do obeÏhu podle tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotnictvõÂ,
c) CÏeskaÂ inspekce zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen ¹inspekceª),
d) krajskeÂ uÂrÏady v prÏeneseneÂ puÊsobnosti,
e) krajskeÂ hygienickeÂ stanice,5)
f) celnõÂ uÂrÏady.
§ 31
Ministerstvo
(1) Ministerstvo

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 793/93 o hodnocenõÂ a kontrole rizik existujõÂcõÂch laÂtek.
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a) je uÂstrÏednõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem v oblasti ochrany
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky laÂtek
a prÏõÂpravkuÊ,
b) vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ dozor v oblasti ochrany
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky laÂtek
a prÏõÂpravkuÊ uvaÂdeÏnyÂch na trh nebo do obeÏhu, s vyÂjimkou dozoru podle § 32 odst. 1 põÂsm. b),
c) vydaÂvaÂ Elincs, Einecs a Nlp a zverÏejnÏuje Elincs,
Einecs a Nlp na portaÂlu verÏejneÂ spraÂvy,
d) udeÏluje a odnõÂmaÂ osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad,
e) vede seznam drzÏiteluÊ osveÏdcÏenõÂ o dodrzÏovaÂnõÂ ZaÂsad a zverÏejnÏuje jej ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
f) provaÂdõÂ hodnocenõÂ rizika laÂtek registrovanyÂch podle hlavy III tohoto zaÂkona pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
podle § 24 a 25,
g) na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ hodnocenõÂ rizika muÊzÏe zaveÂst
opatrÏenõÂ zameÏrÏenaÂ na snõÂzÏenõÂ rizika hodnocenyÂch
laÂtek pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
h) vykonaÂvaÂ funkci poveÏrÏeneÂho naÂrodnõÂho uÂrÏadu pro
dovoz a vyÂvoz nebezpecÏnyÂch laÂtek a nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,30)
i) zajisÏt'uje zpracovaÂnõÂ a zverÏejnÏovaÂnõÂ seznamuÊ nebezpecÏnyÂch laÂtek a nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ, jejichzÏ uvaÂdeÏnõÂ na trh, do obeÏhu nebo pouzÏõÂvaÂnõÂ je
v CÏeskeÂ republice zakaÂzaÂno nebo omezeno,
j) eviduje oznaÂmenõÂ podanaÂ podle § 28 a spravuje
databaÂzi oznaÂmenyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5,
k) udeÏluje souhlas s vyÂjimkami v balenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ
laÂtek a prÏõÂpravkuÊ,
l) udeÏluje souhlas s pouzÏitõÂm naÂzvu, kteryÂ identifikuje nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂ funkcÏnõÂ chemickeÂ skupiny,
nebo alternativnõÂho naÂzvu laÂtky,
m) ve spolupraÂci s Ministerstvem zdravotnictvõÂ se vyjadrÏuje k prÏipomõÂnkaÂm cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ k vyÂsledkuÊm hodnocenõÂ rizika
nebezpecÏnyÂch laÂtek pro zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.
(2) Ministerstvo poskytuje prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ v raÂmci sveÂ puÊsobnosti podle odstavce 1 informace a stanoviska v rozsahu, podobeÏ a cÏasovyÂch intervalech v souladu s pozÏadavky praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ na
uÂseku ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi
uÂcÏinky laÂtek a prÏõÂpravkuÊ.
(3) Ministerstvo spolupracuje s prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny
cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ na uÂseku
ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky
laÂtek a prÏõÂpravkuÊ.
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§ 32
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
(1) Ministerstvo zdravotnictvõÂ
a) je uÂstrÏednõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem na uÂseku ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky laÂtek
a prÏõÂpravkuÊ,
b) vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ dozor na uÂseku ochrany
verÏejneÂho zdravõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky laÂtek
a prÏõÂpravkuÊ uvaÂdeÏnyÂch na trh nebo do obeÏhu,
c) zajisÏt'uje registraci laÂtek podle hlavy III,
d) vede seznam registrovanyÂch laÂtek a zverÏejnÏuje jej
ve VeÏstnõÂku Ministerstva zdravotnictvõÂ,
e) zajisÏt'uje sbeÏr a spravuje databaÂzi bezpecÏnostnõÂch
listuÊ,
f) provaÂdõÂ hodnocenõÂ rizika laÂtek registrovanyÂch podle hlavy III pro zdravõÂ cÏloveÏka podle § 24 a 25,
g) na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ hodnocenõÂ rizika muÊzÏe zaveÂst
opatrÏenõÂ zameÏrÏenaÂ na snõÂzÏenõÂ rizika hodnocenyÂch
laÂtek pro zdravõÂ,
h) postupuje prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ kopie podkladuÊ pro registraci laÂtky nebo
jejich souhrn,
i) vyjadrÏuje se k prÏipomõÂnkaÂm cÏlenskyÂch staÂtuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ k registraci laÂtky.
(2) Ministerstvo zdravotnictvõÂ poskytuje prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
v raÂmci sveÂ puÊsobnosti podle odstavce 1 informace
a stanoviska v rozsahu, podobeÏ a cÏasovyÂch intervalech
v souladu s pozÏadavky praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ na uÂseku ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏed
sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky laÂtek a prÏõÂpravkuÊ.
(3) Ministerstvo zdravotnictvõÂ spolupracuje s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
na uÂseku ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi
uÂcÏinky laÂtek a prÏõÂpravkuÊ.
§ 33
Inspekce
Inspekce
a) kontroluje, jak jsou osobami dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ ministerstva
a jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ v oblasti ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
tyÂkajõÂcõÂch se laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ podle tohoto
zaÂkona,
b) stanovõÂ podmõÂnky a lhuÊty pro zjednaÂnõÂ naÂpravy,
zjistõÂ-li prÏi kontrole zaÂvady prÏi uvaÂdeÏnõÂ laÂtek nebo
prÏõÂpravkuÊ na trh nebo do obeÏhu podle tohoto zaÂkona,
c) daÂvaÂ krajskeÂmu uÂrÏadu v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
podneÏty k zaÂkazu uvaÂdeÏnõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ

podle tohoto zaÂkona na trh nebo do obeÏhu, jestlizÏe nejsou splneÏny podmõÂnky pro jejich uvaÂdeÏnõÂ
na trh nebo do obeÏhu stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy a rozhodnutõÂmi, a v duÊsledku toho
dosÏlo nebo by mohlo dojõÂt k posÏkozenõÂ zdravõÂ
nebo ohrozÏenõÂ zÏivota cÏloveÏka anebo posÏkozenõÂ
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
d) uklaÂdaÂ pokuty a naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ podle § 38,
e) daÂvaÂ ministerstvu podneÏty k vyÂkonu vrchnõÂho
staÂtnõÂho dozoru prÏi uvaÂdeÏnõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ
podle tohoto zaÂkona na trh nebo do obeÏhu,
f) spolupracuje s krajskyÂmi uÂrÏady v prÏeneseneÂ puÊsobnosti, krajskyÂmi hygienickyÂmi stanicemi5)
a celnõÂmi orgaÂny a poskytuje jim odbornou pomoc.
§ 34
KrajskyÂ uÂrÏad
(1) KrajskyÂ uÂrÏad v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
a) kontroluje, jak jsou dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ tohoto zaÂkona, praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho
provedenõÂ, zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂch se laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ podle tohoto zaÂkona,
b) informuje prÏõÂslusÏnyÂ zÏivnostenskyÂ uÂrÏad, kteryÂ vydal zÏivnostenskeÂ opraÂvneÏnõÂ, inspekci a krajskou
hygienickou stanici5) o zaÂvazÏnyÂch porusÏenõÂch tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
k neÏmu,
c) narÏizuje opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ protipraÂvnõÂho stavu
v oblasti uvaÂdeÏnõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ podle § 19
odst. 1 na trh nebo do obeÏhu; hrozõÂ-li posÏkozenõÂ
zdravõÂ nebo ohrozÏenõÂ zÏivota cÏloveÏka, posÏkozenõÂ
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, nebo jestlizÏe k neÏmu jizÏ dosÏlo, muÊzÏe narÏõÂdit znesÏkodneÏnõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky
nebo nebezpecÏneÂho prÏõÂpravku na naÂklady jejich
vlastnõÂka, poprÏõÂpadeÏ drzÏitele, nenõÂ-li vlastnõÂk
znaÂm,
d) zakazuje uvaÂdeÏnõÂ laÂtek nebo prÏõÂpravkuÊ podle tohoto zaÂkona na trh nebo do obeÏhu, jestlizÏe nejsou
splneÏny podmõÂnky pro jejich uvaÂdeÏnõÂ na trh nebo
do obeÏhu stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy
nebo rozhodnutõÂmi, a v duÊsledku toho dosÏlo nebo
by mohlo dojõÂt k posÏkozenõÂ zdravõÂ nebo ohrozÏenõÂ
zÏivota cÏloveÏka anebo posÏkozenõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
e) uklaÂdaÂ pokuty a naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ podle § 38.
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(2) VyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti podle odstavce 1
vyzÏaduje zvlaÂsÏtnõÂ odbornou zpuÊsobilost.32)
(3) PuÊsobnost krajskeÂho uÂrÏadu uvedenou v odstavci 1 v ozbrojenyÂch silaÂch, bezpecÏnostnõÂch sborech
a sluzÏbaÂch vykonaÂvajõÂ svyÂmi orgaÂny Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.
§ 35
KrajskaÂ hygienickaÂ stanice
(1) KrajskaÂ hygienickaÂ stanice5)
a) kontroluje, zda jsou osobami dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ hlavy III a § 23 odst. 7,
b) uklaÂdaÂ pokuty podle § 38,
c) spolupracuje s ostatnõÂmi spraÂvnõÂmi uÂrÏady v oblasti
ochrany zdravõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky laÂtek nebo
prÏõÂpravkuÊ.
(2) UÂkoly prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ podle odstavce 1 v ozbrojenyÂch silaÂch, bezpecÏnostnõÂch sborech a sluzÏbaÂch vykonaÂvajõÂ svyÂmi orgaÂny
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.
§ 36
CelnõÂ uÂrÏad

CelnõÂ uÂrÏad
a) vede evidenci vsÏech zaÂsilek nebezpecÏnyÂch laÂtek
a prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch podle § 2 odst. 5 propusÏteÏnyÂch prÏes staÂtnõÂ hranice. Do teÂto evidence
umozÏnõÂ pracovnõÂkuÊm ministerstva a inspekce nahlõÂzÏet, porÏizovat si z nõÂ vyÂpisy, opisy, poprÏõÂpadeÏ
kopie, vcÏetneÏ umozÏneÏnõÂ digitaÂlnõÂho prÏenosu dat,
b) zajistõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky nebo prÏõÂpravky, jejichzÏ
dovoz je zakaÂzaÂn podle § 26 odst. 3, s vyÂjimkou
laÂtek dovaÂzÏenyÂch pro veÏdeckeÂ a vyÂzkumneÂ uÂcÏely
nebo pro potrÏeby dozoroveÂ cÏinnosti, a neprodleneÏ
informuje inspekci. Inspekce rozhodne o dalsÏõÂm
naklaÂdaÂnõÂ s teÏmito laÂtkami nebo prÏõÂpravky, jejich
umõÂsteÏnõÂ, vraÂcenõÂ zpeÏt nebo znicÏenõÂ,
c) kontroluje dovoz a vyÂvoz chemickyÂch laÂtek podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.30)
§ 37
OpraÂvneÏnõÂ a povinnosti inspektoruÊ
a poveÏrÏenyÂch pracovnõÂkuÊ ve spraÂvnõÂch uÂrÏadech
(1) InspektorÏi a poveÏrÏenõÂ pracovnõÂci spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ vykonaÂvajõÂcõÂch puÊsobnost v oblasti ochrany
zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky
laÂtek a prÏõÂpravkuÊ jsou podle tohoto zaÂkona opraÂvneÏni
prÏi vyÂkonu sveÂ kontrolnõÂ cÏinnosti
a) vstupovat nebo vjõÂzÏdeÏt v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu na cizõÂ pozemky nebo vstupovat do cizõÂch

) ZaÂkon cÏ. 312/2002 Sb., o uÂrÏednõÂcõÂch uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
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objektuÊ uzÏõÂvanyÂch pro podnikatelskou cÏinnost
nebo provozovaÂnõÂ jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti, pokud k tomu nenõÂ trÏeba povolenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. Do objektuÊ duÊlezÏityÂch pro obranu staÂtu33) lze vstupovat pouze se souhlasem
statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo vedoucõÂho organizacÏnõÂ
slozÏky staÂtu nebo jimi poveÏrÏenyÂch osob, do jejichzÏ puÊsobnosti objekt duÊlezÏityÂ pro obranu staÂtu
naÂlezÏõÂ,
odebõÂrat vzorky laÂtek a prÏõÂpravkuÊ a porÏizovat obrazovou dokumentaci,
pozÏadovat potrÏebneÂ doklady a dalsÏõÂ põÂsemnosti
tyÂkajõÂcõÂ se prÏedmeÏtu kontroly,
pozÏadovat na kontrolovanyÂch osobaÂch poskytnutõÂ
pravdivyÂch uÂplnyÂch informacõÂ o zjisÏt'ovanyÂch
a souvisejõÂcõÂch skutecÏnostech,
zajisÏt'ovat v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech doklady; jejich prÏevzetõÂ musõÂ kontrolovaneÂ osobeÏ põÂsemneÏ
potvrdit a ponechat jõÂ kopie prÏevzatyÂch dokladuÊ,
pozÏadovat, aby kontrolovaneÂ osoby podaly ve stanoveneÂ lhuÊteÏ põÂsemnou zpraÂvu o odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ.

(2) KontrolovanyÂ subjekt je povinen pozÏadovaneÂ
doklady, põÂsemnosti a informace poskytnout a v potrÏebneÂm rozsahu prÏi provaÂdeÏnõÂ kontroly spolupracovat.
(3) InspektorÏi a poveÏrÏenõÂ pracovnõÂci spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ vykonaÂvajõÂcõÂch puÊsobnost v oblasti ochrany
zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky
laÂtek a prÏõÂpravkuÊ jsou podle tohoto zaÂkona povinni
prÏi vyÂkonu sveÂ kontrolnõÂ cÏinnosti
a) oznaÂmit kontrolovaneÂ osobeÏ zahaÂjenõÂ kontroly
a prÏedlozÏit poveÏrÏenõÂ k provedenõÂ kontroly,
b) sÏetrÏit praÂva a praÂvem chraÂneÏneÂ zaÂjmy kontrolovanyÂch osob,
c) prÏedat neprodleneÏ prÏevzateÂ doklady kontrolovaneÂ
osobeÏ, pominou-li duÊvody jejich prÏevzetõÂ,
d) zajistit rÏaÂdnou ochranu odebranyÂch originaÂlnõÂch
dokladuÊ proti jejich ztraÂteÏ, znicÏenõÂ, posÏkozenõÂ
nebo zneuzÏitõÂ,
e) porÏizovat o vyÂsledcõÂch kontroly protokol; opis
protokolu poskytnout kontrolovaneÂ osobeÏ; naÂlezÏitosti protokolu stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,34)
f) zachovaÂvat mlcÏenlivost o vsÏech skutecÏnostech,
o kteryÂch se dozveÏdeÏli prÏi vyÂkonu kontroly, a nezneuzÏõÂt znalosti teÏchto skutecÏnostõÂ.
(4) Za sÏkodu zpuÊsobenou postupem podle odstavce 1 odpovõÂdaÂ staÂt; teÂto odpoveÏdnosti se nemuÊzÏe
zprostit.

H L AVA X
Â PRAVNAÂ OPATR
Ï ENIÂ
SANKCE A NA
§ 38
(1) Osoba, kteraÂ porusÏila povinnosti klasifikace,
balenõÂ, oznacÏovaÂnõÂ nebo vypracovaÂnõÂ a poskytovaÂnõÂ
bezpecÏnostnõÂho listu stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem, je povinna uveÂst naÂlezÏitosti klasifikace, balenõÂ, oznacÏovaÂnõÂ
nebo bezpecÏnostnõÂho listu do souladu s tõÂmto zaÂkonem
do 1 meÏsõÂce ode dne, kdy bylo porusÏenõÂ zjisÏteÏno.
(2) Pokud nedojde ke zjednaÂnõÂ naÂpravy ve lhuÊteÏ
uvedeneÂ v odstavci 1, zahaÂjõÂ prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad
rÏõÂzenõÂ o stazÏenõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku z trhu. OdvolaÂnõÂ
proti rozhodnutõÂ o stazÏenõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravku z trhu
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) KrajskyÂ uÂrÏad v prÏeneseneÂ puÊsobnosti nebo inspekce ulozÏõÂ pokutu do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ osobeÏ uvaÂdeÏjõÂcõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravky podle tohoto zaÂkona na trh
nebo do obeÏhu, kteraÂ
a) neklasifikuje laÂtky nebo prÏõÂpravky v souladu s pozÏadavky § 3 azÏ 9 prÏed jejich uvedenõÂm na trh nebo
do obeÏhu,
b) neopatrÏõÂ laÂtku nebo prÏõÂpravek obalem a uzaÂveÏrem
v souladu s § 19,
c) neoznacÏõÂ laÂtku v souladu s § 20 a 21, poprÏõÂpadeÏ
s § 11 odst. 3,
d) neposkytne rÏaÂdneÏ bezpecÏnostnõÂ list nebo noveÂ zaÂvazÏneÂ informace, acÏ je k tomu podle § 23 povinna,
e) uvede na trh laÂtku samotnou nebo obsazÏenou
v prÏõÂpravku, kteraÂ nenõÂ podle tohoto zaÂkona registrovaÂna, nejde-li o laÂtku, kteraÂ registraci nepodleÂhaÂ,
f) neprovede doplnÏujõÂcõÂ zkousÏky a studie, acÏkoliv je
k tomu podle § 12 odst. 2 nebo podle § 16 povinna,
g) neoznaÂmõÂ ministerstvu skutecÏnosti cÏi neposkytne
vyÂsledky zkousÏek a studiõÂ uvedeneÂ v § 12, nebo
neposkytne informaci podle § 10 odst. 4, § 14, § 17
odst. 3 nebo § 25 odst. 3,
h) uvede na trh laÂtku samotnou nebo obsazÏenou
v prÏõÂpravku, anizÏ by splnila zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky
registrace podle § 15,
i) uvede na trh vybranou nebezpecÏnou laÂtku nebo
vybranyÂ nebezpecÏnyÂ prÏõÂpravek, anizÏ by byly splneÏny pozÏadavky § 26,
j) nesplnõÂ podmõÂnky pro vyÂvoz nebo dovoz vybranyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek nebo vybranyÂch nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ stanoveneÂ v praÂvnõÂch prÏedpi-

) § 29 odst. 2 zaÂkona cÏ. 222/1999 Sb., o zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany CÏeskeÂ republiky.
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) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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sech EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch vyÂvoz
a dovoz nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek,30)
k) porusÏõÂ oznamovacõÂ povinnost nebo nevede evidenci stanovenou v § 28,
l) neumozÏnõÂ vyÂkon dozoroveÂ cÏinnosti nebo poskytuje uÂdaje, ktereÂ jsou pozÏadovaÂny podle tohoto
zaÂkona, nepravdiveÏ.
(4) KrajskyÂ uÂrÏad v prÏeneseneÂ puÊsobnosti nebo inspekce ulozÏõÂ pokutu do vyÂsÏe 1 000 000 KcÏ osobeÏ, kteraÂ
nesplnõÂ dalsÏõÂ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
(5) KrajskaÂ hygienickaÂ stanice5) ulozÏõÂ pokutu do
vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ osobeÏ, kteraÂ nesplnila povinnost
registrace stanovenou podle § 10 azÏ 18 nebo neposkytla
bezpecÏnostnõÂ list podle § 23 odst. 7. PrÏi nesplneÏnõÂ povinnosti podle § 10 odst. 9 lze ulozÏit pokutu i opakovaneÏ azÏ do splneÏnõÂ stanoveneÂ povinnosti.
§ 39
(1) Dojde-li v dobeÏ do 2 let ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty podle tohoto zaÂkona k opeÏtovneÂmu porusÏenõÂ stejneÂ povinnosti, za jejõÂzÏ
prÏedchozõÂ porusÏenõÂ jizÏ byla pokuta ulozÏena, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ orgaÂn ulozÏit pokutu dalsÏõÂ, a to azÏ do
vyÂsÏe dvojnaÂsobku hornõÂ hranice sazby.
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit do 2 let
(2) R
ode dne, kdy se prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ orgaÂn o porusÏenõÂ
povinnosti doveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 5 let ode dne,
kdy k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.

(7) Pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky.
(8) Pokuty ulozÏeneÂ krajskyÂm uÂrÏadem v prÏeneseneÂ
puÊsobnosti jsou prÏõÂjmem rozpocÏtu kraje.

H L AVA X I
USTANOVENIÂ SPOLECÏNAÂ,
Â
Ï ECHODNAÂ A ZAÂVEÏRECÏNA
PR
§ 40
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) Na rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona se vztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak (§ 9 odst. 2,
§ 17 odst. 4).
(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, prÏi shromazÏd'ovaÂnõÂ, uchovaÂvaÂnõÂ, zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ, prÏedaÂvaÂnõÂ a jineÂm
zpracovaÂvaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ o vyÂrobcõÂch, dovozcõÂch,
distributorech, drzÏitelõÂch osveÏdcÏenõÂ a jinyÂch osobaÂch se
postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.36)
§ 41
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ

(3) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty se prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna
k zaÂvazÏnosti porusÏenõÂ povinnosti, dobeÏ trvaÂnõÂ protipraÂvnõÂho stavu a ke sÏkodlivyÂm naÂsledkuÊm porusÏenõÂ
povinnosti, ktereÂ vznikly nebo hrozily vzniknout v oblasti ochrany zdravõÂ nebo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.

(1) LaÂtky registrovaneÂ podle zaÂkona cÏ. 157/1998
Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se povazÏujõÂ za registrovaneÂ podle tohoto
zaÂkona.

(4) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ pokut se postupuje
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.35)
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty zahaÂjõÂ jen jeden
(5) R
z orgaÂnuÊ uvedenyÂch v § 38 odst. 3 azÏ 5, a to ten, kteryÂ
zjistil porusÏenõÂ povinnosti jako prvnõÂ. O zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ se uvedeneÂ orgaÂny vzaÂjemneÏ informujõÂ. Pokud
rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty zahaÂjil ve stejnyÂ den kromeÏ
jineÂho orgaÂnu i krajskyÂ uÂrÏad, rÏõÂzenõÂ dokoncÏõÂ krajskyÂ
uÂrÏad. Pokud rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty zahaÂjily ve stejnyÂ
den inspekce a krajskaÂ hygienickaÂ inspekce, rÏõÂzenõÂ dokoncÏõÂ inspekce.

(2) NebezpecÏneÂ laÂtky a nebezpecÏneÂ prÏõÂpravky
klasifikovaneÂ, baleneÂ a oznacÏeneÂ, vcÏetneÏ prÏõÂslusÏneÂho
bezpecÏnostnõÂho listu, podle zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb.,
o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a vyrobeneÂ nebo dovezeneÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona se prÏi jejich uvaÂdeÏnõÂ na trh nebo
do obeÏhu povazÏujõÂ za klasifikovaneÂ, baleneÂ a oznacÏeneÂ
podle tohoto zaÂkona jesÏteÏ po dobu 2 let ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

(6) O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty
inspekcõÂ nebo krajskyÂm uÂrÏadem v prÏeneseneÂ puÊsobnosti rozhoduje ministerstvo. O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ krajskeÂ hygienickeÂ stanice5) rozhoduje Ministerstvo zdravotnictvõÂ.

Ï õÂzenõÂ zahaÂjenaÂ a nedokoncÏenaÂ do dne nabytõÂ
(3) R
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(4) Osoby, kteryÂm bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o autorizaci k naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi laÂtkami a prÏõÂ-

35

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

36

) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 120

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 356 / 2003

pravky,37) se povazÏujõÂ za odborneÏ zpuÊsobileÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu38) do doby skoncÏenõÂ
platnosti rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ autorizace.
(5) VyÂrobce a dovozce podle dosud platnyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ (§ 2 odst. 6 a § 2 odst. 7 zaÂkona
cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch
prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ) splnõÂ do 31. brÏezna 2004
oznamovacõÂ povinnost podle § 22 odst. 2 zaÂkona
cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch
prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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võÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (energetickyÂ zaÂkon),
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 151/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 262/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 278/2003 Sb., se
cÏaÂst paÂtaÂ zrusÏuje.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o odpadech
§ 45

§ 42
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

V zaÂkoneÏ cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 477/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 275/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., se cÏaÂst cÏtrnaÂctaÂ zrusÏuje.

1. ZaÂkon cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
zaÂkonuÊ.

Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A

ZrusÏujõÂ se:

2. NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 25/1999 Sb., kteryÂm se stanovõÂ
postup hodnocenõÂ nebezpecÏnosti chemickyÂch laÂtek
a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, zpuÊsob jejich klasifikace
a oznacÏovaÂnõÂ a vydaÂvaÂ Seznam dosud klasifikovanyÂch nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek.
3. NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 258/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 25/1999 Sb., kteryÂm se stanovõÂ
postup hodnocenõÂ nebezpecÏnosti chemickyÂch laÂtek
a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, zpuÊsob jejich klasifikace
a oznacÏovaÂnõÂ a vydaÂvaÂ Seznam dosud klasifikovanyÂch nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 352/1999 Sb.
§ 43
V zaÂkoneÏ cÏ. 352/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch
prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 185/2001 Sb., se
cÏaÂst prvnõÂ zrusÏuje.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna energetickeÂho zaÂkona

ZmeÏna zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb.
§ 46
V zaÂkoneÏ cÏ. 132/2000 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch se zaÂkonem o krajõÂch, zaÂkonem o obcõÂch, zaÂkonem o okresnõÂch uÂrÏadech a zaÂkonem o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 217/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 143/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 86/2002
Sb., se cÏaÂst padesaÂtaÂ druhaÂ zrusÏuje.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
§ 47
ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 13/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 86/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 309/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 274/
/2003 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 39 odst. 2 se põÂsmeno a) zrusÏuje.

§ 44

DosavadnõÂ põÂsmena b) a c) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena a)
a b).

V zaÂkoneÏ cÏ. 458/2000 Sb., o podmõÂnkaÂch podnikaÂnõÂ a o vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy v energetickyÂch odveÏt-

2. Za § 44 se vklaÂdaÂ novyÂ dõÂl 8, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 35a) azÏ 35h) znõÂ:

37

) ZaÂkon cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
38
) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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¹ D õÂ l 8
NaklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
a chemickyÂmi prÏõÂpravky
§ 44a
(1) NaklaÂdaÂnõÂm s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky35a) je jejich vyÂroba, dovoz, vyÂvoz, prodej, pouzÏõÂvaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ, balenõÂ,
oznacÏovaÂnõÂ a vnitropodnikovaÂ doprava.
(2) PrÏi naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi
laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky je kazÏdyÂ povinen
chraÂnit zdravõÂ lidõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a rÏõÂdit se vyÂstrazÏnyÂmi symboly nebezpecÏnosti, standardnõÂmi veÏtami
oznacÏujõÂcõÂmi specifickou rizikovost a standardnõÂmi pokyny pro bezpecÏneÂ zachaÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.35a)
(3) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby nesmeÏjõÂ prodaÂvat,
darovat ani jinyÂm zpuÊsobem poskytovat nebezpecÏneÂ
chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ
jako vysoce toxickeÂ35b) jinyÂm fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm, nejsou-li tyto osoby opraÂvneÏny k naklaÂdaÂnõÂ s teÏmito chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky podle odstavce 8.
(4) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby nesmeÏjõÂ prodaÂvat
ani darovat nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako toxickeÂ nebo zÏõÂraveÂ35c)
a) osobaÂm mladsÏõÂm 18 let,
b) osobaÂm zcela nebo zcÏaÂsti zbavenyÂm zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm.
(5) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nesmeÏjõÂ prodaÂvat nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ
prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako vysoce toxickeÂ,35b) toxickeÂ nebo zÏõÂraveÂ v prodejnõÂch automatech a do prÏinesenyÂch naÂdob.
(6) FyzickeÂ osoby starsÏõÂ 15 let a mladsÏõÂ 18 let
smeÏjõÂ naklaÂdat s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce
toxickeÂ, toxickeÂ nebo zÏõÂraveÂ jen v raÂmci prÏõÂpravy na
povolaÂnõÂ pod prÏõÂmyÂm dohledem osoby s odbornou
zpuÊsobilostõÂ podle § 44b odst. 1.
(7) FyzickeÂ osoby starsÏõÂ 10 let a mladsÏõÂ 18 let
smeÏjõÂ naklaÂdat s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako zÏõÂraveÂ,
jestlizÏe tyto chemickeÂ laÂtky a prÏõÂpravky jsou soucÏaÂstõÂ
vyÂrobkuÊ, ktereÂ splnÏujõÂ pozÏadavky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy na hracÏky.35d)
(8) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smeÏjõÂ
naklaÂdat s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo
chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce
toxickeÂ jen tehdy, jestlizÏe naklaÂdaÂnõÂ s teÏmito chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky majõÂ zabezpe-
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cÏeno fyzickou osobou odborneÏ zpuÊsobilou podle § 44b
odst. 1, 2 nebo 6. JednotliveÂ cÏinnosti v raÂmci naklaÂdaÂnõÂ
s teÏmito chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky
muÊzÏe vykonaÂvat i zameÏstnanec, ktereÂho fyzickaÂ osoba
odborneÏ zpuÊsobilaÂ prokazatelneÏ zasÏkolila. OpakovaneÂ
prosÏkolenõÂ se provaÂdõÂ nejmeÂneÏ jedenkraÂt za rok. O sÏkolenõÂ a prosÏkolenõÂ musõÂ byÂt porÏõÂzen põÂsemnyÂ zaÂznam,
kteryÂ je praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ povinna uchovaÂvat po dobu 3 let.
UstanovenõÂ tohoto odstavce se nevztahuje na provozovaÂnõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).
(9) FyzickeÂ osoby, ktereÂ v raÂmci sveÂho zameÏstnaÂnõÂ nebo prÏõÂpravy na povolaÂnõÂ naklaÂdajõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ, toxickeÂ, zÏõÂraveÂ nebo karcinogennõÂ oznacÏeneÂ R-veÏtou 45 nebo 49, mutagennõÂ
oznacÏeneÂ R-veÏtou 46 a toxickeÂ pro reprodukci oznacÏeneÂ R-veÏtou 60 nebo 61, musõÂ byÂt prokazatelneÏ seznaÂmeny s nebezpecÏnyÂmi vlastnostmi chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, se kteryÂmi naklaÂdajõÂ, zaÂsadami ochrany zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed jejich
sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky a zaÂsadami prvnõÂ prÏedleÂkarÏskeÂ pomoci.
(10) PraÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ je povinna vydat pro pracovisÏteÏ, na
neÏmzÏ se naklaÂdaÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
nebo chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ, toxickeÂ, zÏõÂraveÂ nebo karcinogennõÂ oznacÏeneÂ R-veÏtou 45 nebo 49, mutagennõÂ oznacÏeneÂ R-veÏtou 46 a toxickeÂ pro reprodukci oznacÏeneÂ R-veÏtou 60
nebo 61, põÂsemnaÂ pravidla o bezpecÏnosti, ochraneÏ
zdravõÂ a ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏi praÂci s teÏmito
chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky. Pravidla
musõÂ byÂt volneÏ dostupnaÂ zameÏstnancuÊm na pracovisÏti
a musõÂ obsahovat zejmeÂna informace o nebezpecÏnyÂch
vlastnostech chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ, se kteryÂmi zameÏstnanci naklaÂdajõÂ, pokyny
pro bezpecÏnost, ochranu zdravõÂ a ochranu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, pokyny pro prvnõÂ prÏedleÂkarÏskou pomoc
a postup prÏi nehodeÏ. Text pravidel je praÂvnickaÂ osoba
nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ povinna
projednat s orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏõÂslusÏnyÂm podle mõÂsta cÏinnosti.
(11) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jsou
povinny skladovat nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ prÏõÂpravky klasifikovaneÂ jako vysoce toxickeÂ
v prostoraÂch, ktereÂ jsou uzamykatelneÂ, zabezpecÏeneÂ
proti vloupaÂnõÂ a vstupu nepovolanyÂch osob. PrÏi skladovaÂnõÂ musõÂ byÂt vyloucÏena zaÂmeÏna a vzaÂjemneÂ sÏkodliveÂ puÊsobenõÂ uskladneÏnyÂch chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ a zabraÂneÏno jejich pronikaÂnõÂ do
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a ohrozÏenõÂ zdravõÂ lidu.
(12) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ naklaÂdajõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikova-
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nyÂmi jako vysoce toxickeÂ, jsou povinny veÂst evidenci
teÏchto chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ. Evidence se vede pro kazÏdou nebezpecÏnou chemickou
laÂtku a chemickyÂ prÏõÂpravek oddeÏleneÏ a evidencÏnõÂ zaÂznamy musõÂ obsahovat uÂdaje o prÏijateÂm a vydaneÂm
mnozÏstvõÂ, stavu zaÂsob a jmeÂno osoby (naÂzev nebo
firmu), ktereÂ byly chemickaÂ laÂtka nebo chemickyÂ prÏõÂpravek vydaÂny. EvidencÏnõÂ zaÂznamy se uchovaÂvajõÂ nejmeÂneÏ po dobu 5 let po dosazÏenõÂ nuloveÂho stavu zaÂsob
nebezpecÏneÂ chemickeÂ laÂtky nebo chemickeÂho prÏõÂpravku. UstanovenõÂ tohoto odstavce se nevztahuje na
provozovaÂnõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce
a deratizace.
§ 44b
OdbornaÂ zpuÊsobilost
(1) Za fyzickeÂ osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ pro naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ,
nejde-li o vyÂrobu, dovoz nebo prodej nebezpecÏnyÂch
chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch jako vysoce toxickeÂ a o vyÂkon speciaÂlnõÂ ochranneÂ
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se povazÏujõÂ
a) absolventi vysokyÂch sÏkol, kterÏõÂ
1. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v akreditovaneÂm
magisterskeÂm studijnõÂm programu vsÏeobecneÂ
leÂkarÏstvõÂ nebo farmacie, nebo v akreditovanyÂch
magisterskyÂch studijnõÂch programech v oblasti
veterinaÂrnõÂho leÂkarÏstvõÂ a hygieny,
2. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti oboruÊ
chemie,
3. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti skupiny ucÏitelskyÂch oboruÊ se zameÏrÏenõÂm na chemii a majõÂ ve sveÂm vyÂkazu o studiu potvrzeno
uÂspeÏsÏneÂ vykonaÂnõÂ zkousÏky z toxikologie, nebo
4. zõÂskali vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ a majõÂ doklad
o absolvovaÂnõÂ speciaÂlnõÂ pruÊpravy pro vyÂkon
praÂce ve zdravotnictvõÂ35e) nebo doklad o absolvovaÂnõÂ celozÏivotnõÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ v oboru toxikologie,35f)
b) fyzickeÂ osoby, ktereÂ majõÂ jineÂ vzdeÏlaÂnõÂ, nezÏ je uvedeno v põÂsmenu a), a ktereÂ se podrobily uÂspeÏsÏneÂ
zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti a majõÂ osveÏdcÏenõÂ
podle odstavce 5 o odborneÂ zpuÊsobilosti k naklaÂdaÂnõÂ s chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce toxickeÂ.
(2) Za fyzickeÂ osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ pro vyÂrobu, dovoz nebo prodej nebezpecÏnyÂch chemickyÂch
laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ klasifikovanyÂch jako vysoce toxickeÂ se povazÏujõÂ fyzickeÂ osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.20)
(3) Komisi pro prÏezkousÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
pro naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami
a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce
toxickeÂ (daÂle jen ¹zkusÏebnõÂ mõÂstoª) zrÏizuje prÏõÂslusÏnyÂ
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orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ. Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem zpuÊsob
zrÏõÂzenõÂ komise a jejõÂ slozÏenõÂ, obsah a formu prÏihlaÂsÏky
ke zkousÏce, zaÂkladnõÂ obsah a podmõÂnky provedenõÂ
zkousÏky.
(4) Ke zkousÏce se muÊzÏe prÏihlaÂsit u ktereÂhokoliv
zkusÏebnõÂho mõÂsta fyzickaÂ osoba starsÏõÂ 18 let, kteraÂ maÂ
trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (daÂle jen
¹uchazecÏª). PozvaÂnku ke zkousÏce dorucÏõÂ zkusÏebnõÂ
mõÂsto uchazecÏi nejpozdeÏji 30 dnõÂ prÏed termõÂnem konaÂnõÂ zkousÏky.
(5) OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vydaÂ uchazecÏi, kteryÂ uÂspeÏsÏneÏ vykonal zkousÏku, nejpozdeÏji do
30 dnuÊ ode dne vykonaÂnõÂ zkousÏky osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ
zpuÊsobilosti pro naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami a chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi
jako vysoce toxickeÂ. Za vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ se platõÂ
spraÂvnõÂ poplatek.35g) OsveÏdcÏenõÂ je platneÂ po dobu
5 let ode dne jeho vydaÂnõÂ.
(6) FyzickeÂ osoby, kteryÂm bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o autorizaci35h) pro chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ
prÏõÂpravky vysoce toxickeÂ, se povazÏujõÂ za odborneÏ zpuÊsobileÂ podle odstavce 1 do doby skoncÏenõÂ platnosti
rozhodnutõÂ o autorizaci.
35a

) § 2 odst. 5 zaÂkona cÏ. 356/2003 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch
a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.

35b

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

35c

) § 2 odst. 5 põÂsm. g) a i) zaÂkona cÏ. 356/2003 Sb.

35d

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 171/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ
pozÏadavky na hracÏky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

35e

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

35f

) § 98 zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

35g

) PolozÏka 22 SazebnõÂku spraÂvnõÂch poplatkuÊ zaÂkona cÏ. 368/
/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

35h

) § 18 azÏ 20 zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

3. V § 61 se doplnÏujõÂ odstavce 4 a 5, ktereÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 37b) zneÏjõÂ:
¹(4) Pokud osoba opraÂvneÏnaÂ provozovat speciaÂlnõÂ
ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlaÂ
provaÂdeÏt speciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo
chemickyÂmi prÏõÂpravky klasifikovanyÂmi jako vysoce
toxickeÂ nebo toxickeÂ, je povinna põÂsemneÏ oznaÂmit tuto
skutecÏnost orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ a obecnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏnyÂm podle mõÂsta provaÂdeÏnõÂ cÏinnosti,
a to nejpozdeÏji 48 hodin prÏed zapocÏetõÂm teÂto cÏinnosti.
V tomto oznaÂmenõÂ musõÂ byÂt uvedeno prÏesneÂ oznacÏenõÂ
mõÂsta, kde bude speciaÂlnõÂ ochrannaÂ dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace provaÂdeÏna, druh a prÏiblizÏneÂ
mnozÏstvõÂ pouzÏiteÂ chemickeÂ laÂtky nebo chemickeÂho

prÏõÂpravku, zpuÊsob provedenõÂ, den zahaÂjenõÂ pracõÂ
a prÏedpoklaÂdanaÂ doba trvaÂnõÂ pracõÂ, naÂzev a sõÂdlo provaÂdeÏjõÂcõÂ firmy a jmeÂno a spojenõÂ na odpoveÏdneÂho pracovnõÂka. Do lhuÊty 48 hodin se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ dny pracovnõÂho klidu a pracovnõÂho volna. Pro provaÂdeÏnõÂ speciaÂlnõÂ ochranneÂ dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebezpecÏnyÂmi chemickyÂmi laÂtkami nebo chemickyÂmi
prÏõÂpravky, ktereÂ mohou posÏkozovat vcÏely, ryby, zveÏrÏ
a neÏktereÂ dalsÏõÂ necõÂloveÂ organismy, platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.37b)
(5) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
muÊzÏe nejpozdeÏji 24 hodin prÏed zahaÂjenõÂm cÏinnosti
oznaÂmeneÂ podle odstavce 4 stanovit zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky
pro jejõÂ provaÂdeÏnõÂ.
37b
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) § 30 zaÂkona cÏ. 147/1996 Sb., o rostlinoleÂkarÏskeÂ peÂcÏi a zmeÏnaÂch neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

4. CÏaÂst dvacaÂtaÂ cÏtvrtaÂ se zrusÏuje.

(2) StanoveneÂ laÂtky podleÂhajõÂ povinnosti registrace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1a)
(3) V prÏõÂpadeÏ, zÏe stanoveneÂ laÂtky nepodleÂhajõÂ povinnosti registrace podle odstavce 2, je osoba, kteraÂ je
vyraÂbõÂ nebo dovaÂzÏõÂ, povinna splnit povinnost oznamovaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1a)
(4) PrvnõÂ uÂplatneÂ nebo bezuÂplatneÂ prÏedaÂnõÂ stanoveneÂ laÂtky, jakozÏ i dalsÏõÂ uÂplatneÂ nebo bezuÂplatneÂ prÏedaÂnõÂ stanoveneÂ laÂtky dalsÏõÂ osobeÏ je mozÏneÂ jen tehdy,
pokud jsou zabaleny, oznacÏeny a vybaveny bezpecÏnostnõÂm listem podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1a)
1a

) ZaÂkon cÏ. 356/2003 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch
prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.ª.

Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o spraÂvnõÂch poplatcõÂch
§ 50

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.
§ 48
V zaÂkoneÏ cÏ. 320/2002 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ v souvislosti s ukoncÏenõÂm cÏinnosti
okresnõÂch uÂrÏaduÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 426/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 518/2002 Sb., se cÏaÂst sto druhaÂ zrusÏuje.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch
souvisejõÂcõÂch se zaÂkazem chemickyÂch zbranõÂ
§ 49
V zaÂkoneÏ cÏ. 19/1997 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch
souvisejõÂcõÂch se zaÂkazem chemickyÂch zbranõÂ a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 249/2000 Sb., se za § 7 vklaÂdaÂ novyÂ § 7a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1a) znõÂ:

V SazebnõÂku spraÂvnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je uveden
v prÏõÂloze k zaÂkonu cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 273/
/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 36/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 301/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 305/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1998 Sb.,
zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 63/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 166/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 167/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 352/1999
Sb., zaÂkona cÏ. 357/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 46/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 62/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 117/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 133/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 153/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 158/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 227/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 242/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 307/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 365/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 140/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 107/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 146/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 149/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 173/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 308/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 129/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 131/2003 Sb.,
zaÂkona cÏ. 148/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 149/2003 Sb., zaÂkona
cÏ. 219/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 276/
/2003 Sb., se v cÏaÂsti IX polozÏce 131a põÂsmena b) a c)
zrusÏujõÂ a zaÂrovenÏ se rusÏõÂ oznacÏenõÂ põÂsmene a).
Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A

¹§ 7a

ZmeÏna zaÂkona o peÂcÏi o zdravõÂ lidu

(1) PrÏed prvnõÂm prÏevodem, dovozem nebo jinyÂm
nabytõÂm stanoveneÂ laÂtky jsou vyÂrobce nebo dovozce
povinni zjistit, zda maÂ stanovenaÂ laÂtka 1 nebo võÂce nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ, a na zaÂkladeÏ toho ji klasifikovat
podle tohoto zaÂkona a podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1a)

§ 51
V zaÂkoneÏ cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 425/1990 Sb.,
zaÂkona cÏ. 548/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 550/1991 Sb., zaÂkona
cÏ. 590/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 15/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 161/
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/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 307/1993 Sb., zaÂkona 60/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 206/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 14/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 79/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 83/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 71/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 123/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 149/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 164/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 260/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 285/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 290/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 130/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 274/2003 Sb.,
§ 20 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
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cÏasneÏ poskytovaneÂ odborneÂ informaci nemocneÂmu,
pokud mu nebyly poskytnuty prÏõÂmo prÏi vyÂkonu leÂcÏebneÏ preventivnõÂ peÂcÏe. LeÂcÏiveÂ prÏõÂpravky nemocneÂmu
vydaÂ na leÂkarÏskyÂ prÏedpis leÂkaÂrna nebo jineÂ zarÏõÂzenõÂ
k tomu urcÏeneÂ.ª.

Â ST JEDENA
Â CTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST

¹§ 20
LeÂkaÂrenskaÂ peÂcÏe

§ 52

LeÂkaÂrenskou peÂcÏõÂ se rozumõÂ zejmeÂna obstaraÂvaÂnõÂ,
prÏõÂprava, kontrola, uchovaÂvaÂnõÂ a vyÂdej potrÏebnyÂch leÂcÏivyÂch prÏõÂpravkuÊ a zdravotnickyÂch prostrÏedkuÊ prÏi sou-

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost.

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
SÏpidla v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 356/2003 Sb.

MinimaÂlnõÂ koncentrace nebezpecÏnyÂch laÂtek, ktereÂ se berou v uÂvahu prÏi klasifikaci laÂtek a prÏõÂpravkuÊ

Koncentrace, kteraÂ se bere v uÂvahu pro
Kategorie nebezpecÏnosti laÂtky

plynneÂ prÏõÂpravky
% objemovaÂ

laÂtky a prÏõÂpravky
jineÂ nezÏ plynneÂ
% hmotnostnõÂ

Vysoce toxickeÂ

0,02

0,1

ToxickeÂ

0,02

0,1

KarcinogennõÂ, kategorie 1 nebo 2

0,02

0,1

MutagennõÂ, kategorie 1 nebo 2

0,02

0,1

ToxickeÂ pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2

0,02

0,1

ZdravõÂ sÏkodliveÂ

0,2

1

ZÏõÂraveÂ

0,02

1

DraÂzÏdiveÂ

0,2

1

SenzibilizujõÂcõÂ

0,2

1

KarcinogennõÂ, kategorie 3

0,2

1

MutagennõÂ, kategorie 3

0,2

1

ToxickeÂ pro reprodukci, kategorie 3

0,2

1

NebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ s prÏirÏazenyÂm
symbolem N
NebezpecÏneÂ pro ozonovou vrstvu ZemeÏ
NebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ bez prÏirÏazeneÂho
symbolu N

0,1
0,1

0,1
1
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k zaÂkonu cÏ. 356/2003 Sb.

LimitnõÂ koncentrace nebezpecÏnyÂch laÂtek pro zmeÏnu klasifikace nebezpecÏnyÂch prÏõÂpravkuÊ

VyÂchozõÂ rozmezõÂ koncentrace (c) laÂtky
obsazÏeneÂ v prÏõÂpravku

PrÏõÂpustnaÂ zmeÏna ve vyÂchozõÂ koncentraci laÂtky
obsazÏeneÂ v prÏõÂpravku

c £ 2,5 %

± 30 %

2,5 % < c £ 10 %

± 20 %

10 % < c £ 25 %

± 10 %

25 % < c £ 100 %

±5%

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 357 / 2003
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357
Â K ON
ZA
ze dne 23. zaÂrÏõÂ 2003,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 40/1993 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

9. V § 6 odst. 6 se slova ¹jsou starsÏõÂ 15 letª nahrazujõÂ slovy ¹nabyli zletilostiª.

CÏl. I

10. V § 6 odstavec 8 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 3f) znõÂ:

ZaÂkon cÏ. 40/1993 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ
staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 272/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 140/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 139/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 194/1999 Sb. a zaÂkona
cÏ. 320/2002 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1a) znõÂ:
¹(3) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se dõÂteÏtem rozumõÂ
fyzickaÂ osoba mladsÏõÂ 18 let, pokud podle praÂvnõÂho
rÏaÂdu, kteryÂ se na ni vztahuje,1a) nenabyla zletilosti
drÏõÂve.
1a

) NaprÏõÂklad § 8 odst. 2 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.

2. V § 2 põÂsm. e) se slova ¹nebo § 18aª nahrazujõÂ
slovy ¹ , § 18a nebo § 18bª.
3. V § 5 se slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zrusÏujõÂ.
4. V § 6 se odstavec 2 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 8 se oznacÏujõÂ jako odstavce 2
azÏ 7.
5. V § 6 odst. 2 se slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zrusÏujõÂ.
6. V § 6 odst. 3 se slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zrusÏujõÂ.
7. V § 6 odst. 4 se slova ¹3 nebo 4ª nahrazujõÂ
slovy ¹2 nebo 3ª a na konci textu se doplnÏujõÂ slova
¹nebo pokud nenõÂ pobyt druheÂho rodicÏe zÏijõÂcõÂho mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂmª.
8. V § 6 se za odstavec 4 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 5,
kteryÂ znõÂ:

¹(8) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad vydaÂ o prohlaÂsÏenõÂ osveÏdcÏenõÂ;
kopii prohlaÂsÏenõÂ a osveÏdcÏenõÂ zasÏle Ministerstvu vnitra
(daÂle jen ¹ministerstvoª) a nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky oznaÂmõÂ
a) ohlasÏovneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice,3f)
b) Policii CÏeskeÂ republiky,
c) uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂveÏ, podleÂhaÂ-li fyzickaÂ osoba
branneÂ povinnosti.
3f

) ZaÂkon cÏ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnyÂch cÏõÂslech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o evidenci obyvatel), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

11. V § 7 odst. 1 se na konci põÂsmene d) tecÏka
nahrazuje slovem ¹aª a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 3g) znõÂ:
¹e) plnõÂ povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho pobyt a vstup cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,3g) povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ ze zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ, duÊchodoveÂ pojisÏteÏnõÂ, daneÏ, odvody a poplatky.
) ZaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

3g

12. V § 8 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:

¹(5) Jsou-li oba rodicÏe dõÂteÏte zbaveni rodicÏovskeÂ
zodpoveÏdnosti, vyÂkon jejich rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti byl pozastaven cÏi omezen, nemajõÂ-li zpuÊsobilost
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo pokud nenõÂ pobyt rodicÏuÊ
zÏijõÂcõÂch mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm, muÊzÏe ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ soudem ustanovenyÂ porucÏnõÂk, poprÏõÂpadeÏ opatrovnõÂk dõÂteÏte; souhlas rodicÏuÊ se v teÏchto prÏõÂpadech nevyzÏaduje.ª.

¹(2) Za uÂcÏelem prokaÂzaÂnõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v § 7
odst. 1 põÂsm. e) si ministerstvo muÊzÏe vyzÏaÂdat potvrzenõÂ financÏnõÂho uÂrÏadu o uÂhradeÏ danõÂ a poplatkuÊ,
kopie danÏovyÂch prÏiznaÂnõÂ, vyÂpisuÊ z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, zÏivnostenskyÂch listuÊ nebo pracovnõÂch smluv,
potvrzenõÂ zdravotnõÂ pojisÏt'ovny o rÏaÂdneÂm pruÊbeÏhu
a platbaÂch verÏejneÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ a potvrzenõÂ
zameÏstnavatele o uÂhradeÏ daneÏ z prÏõÂjmuÊ a o platbaÂch na
verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvek na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti.ª.

DosavadnõÂ odstavce 5 azÏ 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 6
azÏ 8.

13. V § 9 odst. 1 uÂvodnõÂ veÏteÏ se slova ¹ , poprÏõÂpadeÏ
jeden z nich,ª a slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zrusÏujõÂ.
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14. V § 9 odst. 1 se põÂsmeno b) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmeno c) se oznacÏuje jako põÂsmeno b).
15. V § 9 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2,
kteryÂ znõÂ:
¹(2) Pokud zÏaÂdost podle odstavce 1 podaÂvaÂ pouze
jeden z rodicÏuÊ, prÏedlozÏõÂ kromeÏ dokladuÊ uvedenyÂch
v odstavci 1 põÂsm. a) a b) takeÂ souhlas druheÂho rodicÏe
se zmeÏnou staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ dõÂteÏte, pokud vyÂkon rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti druheÂho rodicÏe nebyl omezen
nebo pozastaven, nedosÏlo-li ke zbavenõÂ jeho rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm anebo pokud nenõÂ pobyt druheÂho rodicÏe zÏijõÂcõÂho
mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm. Jsou-li oba rodicÏe
dõÂteÏte zbaveni rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti, vyÂkon jejich
rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti byl pozastaven cÏi omezen,
nemajõÂ-li zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo pokud
nenõÂ pobyt rodicÏuÊ zÏijõÂcõÂch mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm, muÊzÏe ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ soudem ustanovenyÂ porucÏnõÂk, poprÏõÂpadeÏ opatrovnõÂk dõÂteÏte; souhlas
rodicÏuÊ se v teÏchto prÏõÂpadech nevyzÏaduje.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
sÏujõÂ.

16. V § 9 odst. 3 se slova ¹mladsÏõÂmu 15 letª zru-

17. V § 10 odst. 1 se slova ¹ministerstvo vnitra
CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹ministerstvo vnitraª)ª nahrazujõÂ slovem ¹ministerstvoª.
18. V § 10 odst. 2 se veÏta poslednõÂ nahrazuje veÏtou ¹UÂrÏad vyplnõÂ se zÏadatelem dotaznõÂk, jehozÏ obsah
je stanoven v prÏõÂloze; prostrÏednictvõÂm Policie CÏeskeÂ
republiky pak zasÏle zÏaÂdost spolu se svyÂm stanoviskem,
stanoviskem obecnõÂho uÂrÏadu a s doklady stanovenyÂmi
tõÂmto zaÂkonem nejpozdeÏji do 30 dnuÊ od jejõÂho podaÂnõÂ
ministerstvu.ª.
19. V § 10 odst. 3 se slovo ¹vnitraª zrusÏuje.
20. V § 10 odst. 4 se slova ¹Ministerstvu vnitraª
nahrazujõÂ slovem ¹ministerstvuª.
21. V § 10 odst. 5 se slovo ¹vnitraª zrusÏuje.
22. V § 10 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
Â rÏad zasÏle zaÂpis o slozÏenõÂ staÂtoobcÏanskeÂho
¹(6) U
slibu nebo zaÂpis o prÏevzetõÂ listiny o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho
obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky ministerstvu a oznaÂmõÂ nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
a) ohlasÏovneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice,
b) Policii CÏeskeÂ republiky,
c) uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂveÏ, podleÂhaÂ-li fyzickaÂ osoba
branneÂ povinnosti.ª.
23. V § 11 odst. 1 se slovo ¹vnitraª zrusÏuje.
24. V § 11 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Ministerstvo muÊzÏe daÂle prominout pod-
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mõÂnku stanovenou v § 7 odst. 1 põÂsm. b), pokud maÂ
zÏadatel na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky povolen trvalyÂ pobyt, opraÂvneÏneÏ se zdrzÏuje na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
po dobu nejmeÂneÏ 5 let, maÂ skutecÏnyÂ vztah k CÏeskeÂ
republice a
a) praÂvnõÂ prÏedpisy staÂtu, jehozÏ je staÂtnõÂm obcÏanem,
neumozÏnÏujõÂ jeho propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
nebo tento staÂt odmõÂtaÂ o jeho propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku vydat doklad,
b) jeho propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku je spojeno s neprÏimeÏrÏenyÂmi spraÂvnõÂmi poplatky cÏi jinyÂmi v demokratickeÂm staÂteÏ neprÏijatelnyÂmi podmõÂnkami,
c) podaÂnõÂm zÏaÂdosti o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
by zÏadatel mohl vystavit sebe nebo osoby blõÂzkeÂ
pronaÂsledovaÂnõÂ z duÊvoduÊ rasy, naÂbozÏenstvõÂ, naÂrodnosti, prÏõÂslusÏnosti k urcÏiteÂ sociaÂlnõÂ skupineÏ
nebo pro politickeÂ prÏesveÏdcÏenõÂ,
d) udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky by
bylo vyÂznamnyÂm prÏõÂnosem pro CÏeskou republiku
zejmeÂna z hlediska veÏdeckeÂho, spolecÏenskeÂho,
kulturnõÂho cÏi sportovnõÂho, nebo
e) pozbyl v minulosti staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskoslovenskeÂ republiky nebo CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republiky nebo CÏeskeÂ republiky, pokud nejde
o zÏadatele, kteryÂ je staÂtnõÂm obcÏanem SlovenskeÂ
republiky.ª.
25. V § 11 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) PodmõÂnku stanovenou v § 7 odst. 1 põÂsm. b)
lze rovneÏzÏ prominout zÏadateli, kteryÂ maÂ v CÏeskeÂ republice povolen trvalyÂ pobyt po dobu nejmeÂneÏ 5 let, maÂ
skutecÏnyÂ vztah k CÏeskeÂ republice a opraÂvneÏneÏ se
zdrzÏuje na jejõÂm uÂzemõÂ po dobu nejmeÂneÏ 20 let.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
26. V § 11 odst. 4 se slovo ¹vnitraª zrusÏuje a na
konci textu odstavce 4 se doplnÏujõÂ slova ¹a e)ª.
27. V § 12 odst. 1 se slova ¹starsÏõÂ 15 letª zrusÏujõÂ.
28. V § 12 odst. 2 se slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zrusÏujõÂ.
29. V § 12 odst. 3 se slovo ¹vnitraª zrusÏuje.
30. V § 13 põÂsm. b) se slova ¹(§ 17) s vyÂjimkou
prÏõÂpaduÊ, kdy k nabytõÂ cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ dojde
v souvislosti s uzavrÏenõÂm manzÏelstvõÂ nebo narozenõÂm
dõÂteÏteª nahrazujõÂ slovy ¹na zaÂkladeÏ vyÂslovneÂho projevu vuÊle (§ 17 odst. 1)ª.
31. V § 16 odst. 1 se slova ¹veÏku 15 letª nahrazujõÂ
slovem ¹zletilosti,ª.
32. V § 16 odst. 3 uÂvodnõÂ veÏteÏ se slova ¹ , poprÏõÂpadeÏ jeden z nichª a slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zrusÏujõÂ.
33. V § 16 odst. 3 se põÂsmeno b) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmeno c) se oznacÏuje jako põÂsmeno b).
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34. V § 16 se za odstavec 3 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 4, kteryÂ znõÂ:

CÏeskeÂ republiky nebylo uÂrÏadu oznaÂmeno tõÂmto
ministerstvem.ª.

¹(4) Pokud zÏaÂdost podle odstavce 3 podaÂvaÂ pouze
jeden z rodicÏuÊ, prÏedlozÏõÂ kromeÏ dokladuÊ uvedenyÂch
v odstavci 3 takeÂ souhlas druheÂho rodicÏe se zmeÏnou
staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ dõÂteÏte, pokud vyÂkon rodicÏovskeÂ
zodpoveÏdnosti druheÂho rodicÏe nebyl omezen nebo pozastaven, nedosÏlo-li ke zbavenõÂ jeho rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
anebo pokud nenõÂ pobyt druheÂho rodicÏe zÏijõÂcõÂho mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm. Jsou-li oba rodicÏe dõÂteÏte
zbaveni rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti, vyÂkon jejich rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti byl pozastaven cÏi omezen, nemajõÂ-li zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo pokud
nenõÂ pobyt rodicÏuÊ zÏijõÂcõÂch mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm, muÊzÏe ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ soudem ustanovenyÂ porucÏnõÂk, poprÏõÂpadeÏ opatrovnõÂk dõÂteÏte; souhlas
rodicÏuÊ se v teÏchto prÏõÂpadech nevyzÏaduje.ª.

37. V § 18a odst. 1 se slova ¹podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ3b)ª nahrazujõÂ slovy ¹podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ3f),3g)ª, poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 3b) se zrusÏuje
a za slova ¹zÏije trvale na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republikyª se
vklaÂdajõÂ slova ¹(daÂle jen ¹prohlasÏovatelª)ª.

DosavadnõÂ odstavec 4 se oznacÏuje jako odstavec 5.
35. V § 16 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
Â rÏad po obdrzÏenõÂ prohlaÂsÏenõÂ o vzdaÂnõÂ se
¹(6) U
staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky oznaÂmõÂ jeho pozbytõÂ
a) ohlasÏovneÏ mõÂsta soucÏasneÂho trvaleÂho pobytu nebo
poslednõÂho trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice,
b) Policii CÏeskeÂ republiky,
c) uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂveÏ, podleÂhaÂ-li fyzickaÂ osoba
branneÂ povinnosti.ª.
36. § 17 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 17
NabytõÂm cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
(1) StaÂtnõÂ obcÏan CÏeskeÂ republiky pozbyÂvaÂ staÂtnõÂ
obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky dnem, kdy na zaÂkladeÏ vyÂslovneÂho projevu vuÊle (zÏaÂdost, prohlaÂsÏenõÂ, souhlas
nebo jinyÂ uÂkon smeÏrÏujõÂcõÂ k nabytõÂ cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ) dobrovolneÏ nabyde cizõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ. K pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky nedojde v prÏõÂpadech, kdy dosÏlo k nabytõÂ cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
v souvislosti s uzavrÏenõÂm manzÏelstvõÂ se staÂtnõÂm obcÏanem cizõÂho staÂtu, a to za prÏedpokladu, zÏe dosÏlo k nabytõÂ
cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ manzÏela za trvaÂnõÂ manzÏelstvõÂ.
K pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky nedojde
ani v prÏõÂpadech, kdy k nabytõÂ cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
dosÏlo narozenõÂm.
(2) UÂrÏad po obdrzÏenõÂ oznaÂmenõÂ o pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky oznaÂmõÂ jeho pozbytõÂ
a) ohlasÏovneÏ mõÂsta soucÏasneÂho trvaleÂho pobytu nebo
poslednõÂho trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice,
b) Policii CÏeskeÂ republiky,
c) uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂveÏ, podleÂhaÂ-li fyzickaÂ osoba
branneÂ povinnosti,
d) ministerstvu, pokud pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ

sÏujõÂ.
sÏujõÂ.

38. V § 18a odst. 3 se slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zru39. V § 18a odst. 4 se slova ¹mladsÏõÂ 15 letª zru-

40. V § 18a odst. 5 se slova ¹mladsÏõÂho 15 letª
zrusÏujõÂ.
41. V § 18a odst. 7 põÂsm. c) se slova ¹okresnõÂ nebo
jõÂ na rovenÏ postaveneÂª nahrazujõÂ slovem ¹uÂzemnõÂª.
42. V § 18a odst. 7 põÂsm. d) se slova ¹Ministerstvu
vnitraª nahrazujõÂ slovem ¹ministerstvuª.
43. Za § 18a se vklaÂdaÂ novyÂ § 18b, kteryÂ znõÂ:
¹§ 18b
(1) StaÂtnõÂ obcÏan SlovenskeÂ republiky, kteryÂ meÏl
k 31. prosinci 1992 staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky a kteryÂ nabyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
SlovenskeÂ republiky udeÏlenõÂm v dobeÏ od 1. ledna 1994
do 1. zaÂrÏõÂ 1999, muÊzÏe ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ o nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud toto obcÏanstvõÂ
jizÏ v mezidobõÂ nenabyl jinak.
(2) K prÏijetõÂ prohlaÂsÏenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ zastupitelskyÂ
uÂrÏad, je-li prohlaÂsÏenõÂ cÏineÏno v cizineÏ. Je-li prohlaÂsÏenõÂ
cÏineÏno v CÏeskeÂ republice, je k jeho prÏijetõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
uÂrÏad podle mõÂsta trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ poslednõÂho trvaleÂho pobytu prohlasÏovatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky. Pokud prohlasÏovatel v CÏeskeÂ republice nikdy trvalyÂ pobyt nemeÏl, je k prÏijetõÂ prohlaÂsÏenõÂ prÏõÂslusÏÂ rÏad meÏstskeÂ cÏaÂsti Praha 1.
nyÂ U
(3) ProhlasÏovatel prokaÂzÏe svoji totozÏnost a v prohlaÂsÏenõÂ uvede mõÂsto soucÏasneÂho trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ poslednõÂho trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice;
nemeÏl-li nikdy takovyÂ pobyt, tuto skutecÏnost uvede.
(4) K prohlaÂsÏenõÂ se prÏipojõÂ rodnyÂ list prohlasÏovatele a listina o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ
republiky; pokud prohlasÏovatel uzavrÏel manzÏelstvõÂ,
prÏipojõÂ se podle okolnostõÂ i oddacõÂ list, doklad o rozvodu manzÏelstvõÂ nebo uÂmrtnõÂ list zemrÏeleÂho manzÏela.
(5) ZastupitelskyÂ uÂrÏad, kteryÂ prohlaÂsÏenõÂ obdrzÏõÂ, je
povinen je postoupit spolu s prÏipojenyÂmi doklady nejpozdeÏji do 30 dnuÊ uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu podle odstavce 2.
(6) RodicÏe mohou do prohlaÂsÏenõÂ zahrnout i dõÂteÏ;
to nemusõÂ splnÏovat podmõÂnku uvedenou v odstavci 1.
K prohlaÂsÏenõÂ se prÏipojõÂ rodnyÂ list dõÂteÏte. Pokud prohlaÂsÏenõÂ podaÂvaÂ pouze jeden z rodicÏuÊ, k prohlaÂsÏenõÂ prÏipojõÂ souhlas druheÂho rodicÏe s nabytõÂm staÂtnõÂho obcÏan-
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stvõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud nebyl vyÂkon rodicÏovskeÂ
zodpoveÏdnosti druheÂho rodicÏe omezen nebo pozastaven, nedosÏlo-li ke zbavenõÂ jeho rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo pokud nenõÂ pobyt druheÂho rodicÏe zÏijõÂcõÂho mimo uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky znaÂm.
(7) RodicÏe mohou pro dõÂteÏ ucÏinit samostatneÂ prohlaÂsÏenõÂ; toto dõÂteÏ nemusõÂ splnÏovat podmõÂnku uvedenou
v odstavci 1, pokud je alesponÏ jeden z rodicÏuÊ staÂtnõÂm
obcÏanem CÏeskeÂ republiky. K prohlaÂsÏenõÂ se prÏipojõÂ doklady uvedeneÂ v odstavci 6.
(8) Jsou-li oba rodicÏe dõÂteÏte zbaveni rodicÏovskeÂ
zodpoveÏdnosti, vyÂkon jejich rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti byl pozastaven cÏi omezen, nemajõÂ-li zpuÊsobilost
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo pokud nenõÂ pobyt rodicÏuÊ
zÏijõÂcõÂch mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm, muÊzÏe ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ soudem ustanovenyÂ porucÏnõÂk, poprÏõÂpadeÏ opatrovnõÂk dõÂteÏte; souhlas rodicÏuÊ se v teÏchto prÏõÂpadech nevyzÏaduje. PorucÏnõÂk nebo opatrovnõÂk k zÏaÂdosti prÏipojõÂ
a) rodnyÂ list dõÂteÏte,
b) pravomocneÂ rozhodnutõÂ soudu o jeho ustanovenõÂ
porucÏnõÂkem nebo opatrovnõÂkem.
(9) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad oveÏrÏõÂ, zda jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ
o nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky prohlaÂsÏenõÂm; jsou-li tyto podmõÂnky splneÏny, uÂrÏad osveÏdcÏenõÂ
vydaÂ, v opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ prohlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂm odmõÂtne.
(10) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky se podle
tohoto ustanovenõÂ nabyÂvaÂ dnem vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ prohlaÂsÏenõÂm.
(11) NabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky
oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad
a) ohlasÏovneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice,
b) Policii CÏeskeÂ republiky, pokud maÂ prohlasÏovatel
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky povolen pobyt,
c) uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂveÏ, jde-li o osobu podleÂhajõÂcõÂ
branneÂ povinnosti,
d) ministerstvu.ª.
44. Za § 18b se vklaÂdaÂ novyÂ § 18c, kteryÂ znõÂ:
¹§ 18c
(1) StaÂtnõÂ obcÏan SlovenskeÂ republiky, kteryÂ
a) se narodil na uÂzemõÂ SlovenskeÂ republiky rodicÏuÊm,
z nichzÏ jeden meÏl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky nebo CÏeskeÂ republiky a druhyÂ
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky
nebo SlovenskeÂ republiky a
b) ke dni 31. prosince 1992 byl staÂtnõÂm obcÏanem
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a soucÏasneÏ SlovenskeÂ republiky mladsÏõÂm 18 let,
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muÊzÏe ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ o nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky, pokud toto obcÏanstvõÂ jizÏ v mezidobõÂ
nenabyl jinak.
(2) K prÏijetõÂ prohlaÂsÏenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ zastupitelskyÂ
uÂrÏad, je-li prohlaÂsÏenõÂ cÏineÏno v cizineÏ. Je-li prohlaÂsÏenõÂ
cÏineÏno v CÏeskeÂ republice, je k jeho prÏijetõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
uÂrÏad podle mõÂsta trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ poslednõÂho trvaleÂho pobytu prohlasÏovatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky.
(3) ProhlasÏovatel prokaÂzÏe svoji totozÏnost a v prohlaÂsÏenõÂ uvede mõÂsto soucÏasneÂho trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ poslednõÂho trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice;
nemeÏl-li nikdy takovyÂ pobyt, tuto skutecÏnost uvede.
(4) K prohlaÂsÏenõÂ se prÏipojõÂ rodnyÂ list prohlasÏovatele a doklad o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky
a daÂle doklady o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ rodicÏuÊ prohlasÏovatele v dobeÏ jeho narozenõÂ. Pokud prohlasÏovatel uzavrÏel
manzÏelstvõÂ, prÏipojõÂ se podle okolnostõÂ i oddacõÂ list, doklad o rozvodu manzÏelstvõÂ nebo uÂmrtnõÂ list zemrÏeleÂho
manzÏela.
(5) Za dõÂteÏ mohou ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 jeho rodicÏe, poprÏõÂpadeÏ jeden z nich. K prohlaÂsÏenõÂ se prÏipojõÂ rodnyÂ list dõÂteÏte a doklad o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky a daÂle doklady o staÂtnõÂm
obcÏanstvõÂ rodicÏuÊ v dobeÏ narozenõÂ dõÂteÏte. JestlizÏe prohlaÂsÏenõÂ cÏinõÂ za dõÂteÏ pouze jeden z rodicÏuÊ, prÏipojõÂ k prohlaÂsÏenõÂ souhlas druheÂho rodicÏe s nabytõÂm staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud nebyl vyÂkon rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti druheÂho rodicÏe omezen nebo pozastaven, nedosÏlo-li ke zbavenõÂ jeho rodicÏovskeÂ
zodpoveÏdnosti nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
nebo pokud nenõÂ pobyt druheÂho rodicÏe zÏijõÂcõÂho mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm.
(6) Jsou-li oba rodicÏe dõÂteÏte zbaveni rodicÏovskeÂ
zodpoveÏdnosti, vyÂkon jejich rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti byl pozastaven cÏi omezen, nemajõÂ-li zpuÊsobilost
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo pokud nenõÂ pobyt rodicÏuÊ
zÏijõÂcõÂch mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm, muÊzÏe ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ soudem ustanovenyÂ porucÏnõÂk, poprÏõÂpadeÏ opatrovnõÂk dõÂteÏte; souhlas rodicÏuÊ se v teÏchto prÏõÂpadech nevyzÏaduje. PorucÏnõÂk nebo opatrovnõÂk k prohlaÂsÏenõÂ prÏipojõÂ
a) doklady uvedeneÂ v odstavci 5 veÏteÏ druheÂ a
b) pravomocneÂ rozhodnutõÂ soudu o jeho ustanovenõÂ
porucÏnõÂkem nebo opatrovnõÂkem.
(7) ZastupitelskyÂ uÂrÏad, kteryÂ prohlaÂsÏenõÂ obdrzÏõÂ, je
povinen je postoupit spolu s prÏipojenyÂmi doklady nejpozdeÏji do 30 dnuÊ uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu podle odstavce 2.
(8) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad oveÏrÏõÂ, zda jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ
o nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky prohlaÂsÏenõÂm; jsou-li tyto podmõÂnky splneÏny, uÂrÏad osveÏdcÏenõÂ
vydaÂ, v opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ prohlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂm odmõÂtne.
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(9) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky se podle tohoto ustanovenõÂ nabyÂvaÂ dnem vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ prohlaÂsÏenõÂm.
(10) NabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky
oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad
a) ohlasÏovneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice,
b) Policii CÏeskeÂ republiky, pokud maÂ prohlasÏovatel
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky povolen pobyt,
c) uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂveÏ, jde-li o osobu podleÂhajõÂcõÂ
branneÂ povinnosti,
d) ministerstvu.ª.
45. V § 20 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky podaÂvaÂ fyzickaÂ osoba nejdrÏõÂve
dnem, kdy nabyde zletilosti; za dõÂteÏ podaÂvaÂ zÏaÂdost jeho
zaÂkonnyÂ zaÂstupce.ª.

46. V § 21 se slovo ¹vnitraª zrusÏuje.
47. V § 23 odst. 2 se slovo ¹vnitraª zrusÏuje.
48. V § 24 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) ZÏaÂdost o zjisÏteÏnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ
republiky podaÂvaÂ fyzickaÂ osoba nejdrÏõÂve dnem, kdy
nabyde zletilosti; za dõÂteÏ podaÂvaÂ zÏaÂdost jeho zaÂkonnyÂ
zaÂstupce.ª.
49. V § 26 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) SkutecÏnost, zÏe nenõÂ pobyt druheÂho rodicÏe zÏijõÂcõÂho mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky znaÂm (§ 6 odst. 4,
§ 9 odst. 2, § 16 odst. 4, § 18b odst. 6, § 18b odst. 8,
§ 18c odst. 5 a § 18c odst. 6), prokazuje zÏadatel (prohlasÏovatel) potvrzenõÂm nebo rozhodnutõÂm vydanyÂm
prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem staÂtu, jehozÏ je obcÏanem; nemuÊzÏe-li z objektivnõÂch duÊvoduÊ takovyÂ doklad prÏedlozÏit, nahradõÂ jej cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm.ª.
50. DoplnÏuje se prÏõÂloha, kteraÂ znõÂ:
¹PrÏõÂloha k zaÂkonu cÏ. 40/1993 Sb.

DO TAZ NIÂ K
k zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
I.
1. ZÏadatel (zÏadatelka)
JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ rodneÂ prÏõÂjmenõÂ
Datum a mõÂsto narozenõÂ
ZameÏstnaÂnõÂ
BydlisÏteÏ
VzdeÏlaÂnõÂ
RodinnyÂ stav
Kdy a kde uzavrÏel(a) manzÏelstvõÂ, poprÏõÂpadeÏ kdy a kde bylo manzÏelstvõÂ rozvedeno
MeÏsõÂcÏnõÂ prÏõÂjem
2. ManzÏel (manzÏelka)
JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ rodneÂ prÏõÂjmenõÂ
Datum a mõÂsto narozenõÂ
ZameÏstnaÂnõÂ
BydlisÏteÏ
VzdeÏlaÂnõÂ
StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
MeÏsõÂcÏnõÂ prÏõÂjem
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3. DeÏti
JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ
Datum a mõÂsto narozenõÂ
BydlisÏteÏ
StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
4. DosavadnõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ zÏadatele (zÏadatelky)
Jak zÏadatel(ka) nabyl(a), poprÏõÂpadeÏ pozbyl(a) dosavadnõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ a jak je prokazuje
DosavadnõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
ZÏaÂdal jizÏ v minulosti o staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, kdy a kde
5. Pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
Od kdy se zdrzÏuje na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
Od kdy maÂ povolen trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
Pobyt prÏed vstupem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
PruÊkaz k pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
CestovnõÂ doklad
II.
RodicÏe zÏadatele (zÏadatelky)
JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ
Datum a mõÂsto narozenõÂ
StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
BydlisÏteÏ
Pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
ZÏaÂdali jizÏ v minulosti o staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, kdy a kde
Dne .............................................................
...........................................
podpis pracovnõÂka uÂrÏadu

................................................
podpis zÏadatele (zÏadatelky)
razõÂtko se staÂtnõÂm znakemª.

CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. ProhlaÂsÏenõÂ o nabytõÂ nebo pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky ucÏineÏnaÂ deÏtmi starsÏõÂmi 15 let
nebo zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ teÏmito deÏtmi
podaneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,

o nichzÏ nebude rozhodnuto do nabytõÂ jeho uÂcÏinnosti,
se vyrÏizujõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
2. ZÏaÂdosti slovenskyÂch staÂtnõÂch obcÏanuÊ, kterÏõÂ meÏli
k 31. prosinci 1992 staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky a kterÏõÂ nabyli staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
SlovenskeÂ republiky udeÏlenõÂm v dobeÏ od 1. ledna 1994
do 1. zaÂrÏõÂ 1999, podaneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
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tohoto zaÂkona, o nichzÏ nebude rozhodnuto do dne
nabytõÂ jeho uÂcÏinnosti, se povazÏujõÂ za prohlaÂsÏenõÂ podanaÂ
podle § 18b zaÂkona cÏ. 40/1993 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto
zaÂkona.

vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 40/1993 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ
a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, jak
vyplyÂvaÂ ze zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch.
CÏl. IV

CÏl. III
PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ

sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
SÏpidla v. r.
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358
Â K ON
ZA
ze dne 23. zaÂrÏõÂ 2003,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

cõÂmi financÏnõÂ zaÂvazky staÂtu vuÊcÏi koncesionaÂrÏi obsazÏenyÂmi v naÂvrhu smlouvy Poslaneckou sneÏmovnou.ª.

Â S T P RVN IÂ
CÏ A

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Ï ECHODNEÂ USTANOVENIÂ
PR

ZmeÏna zaÂkona o pozemnõÂch komunikacõÂch

CÏl. II

CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 102/2000 Sb., cÏ. 132/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 489/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 256/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 259/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., se meÏnõÂ takto:

ZpuÊsob uzavrÏenõÂ koncesionaÂrÏskyÂch smluv, ktereÂ
Ministerstvo dopravy uzavrÏelo jmeÂnem staÂtu prÏed
uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, se posuzuje podle dosavadnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1)
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
UÂCÏINNOST

§ 18c znõÂ:
¹§ 18c
KoncesionaÂrÏskou smlouvu s koncesionaÂrÏem uzavrÏe jmeÂnem staÂtu Ministerstvo dopravy po jejõÂm schvaÂlenõÂ vlaÂdou a po vyslovenõÂ souhlasu s uÂdaji vyjadrÏujõÂ-

CÏl. III
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
SÏpidla v. r.

1

) ZaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 256/2002 Sb.
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359
Â K ON
ZA
ze dne 23. zaÂrÏõÂ 2003,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 406/2000 Sb., o hospodarÏenõÂ energiõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 406/2000 Sb., o hospodarÏenõÂ energiõÂ, se
meÏnõÂ takto:
1. V § 9 se odstavec 5 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 6 a 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
a 6.
2. V § 12 odst. 2 põÂsm. a) se slova ¹a 5ª zrusÏujõÂ.
3. V § 14 odst. 3 veÏta prvnõÂ znõÂ ¹OrganizacÏnõÂ
slozÏky staÂtu, organizacÏnõÂ slozÏky krajuÊ a obcõÂ, prÏõÂspeÏvkoveÂ organizace uvedeneÂ v § 9 odst. 3 põÂsm. b) a fyzickeÂ a praÂvnickeÂ osoby uvedeneÂ v § 9 odst. 3 põÂsm. c)
jsou povinny do 4 let ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona nechat si zpracovat na jimi provozovaneÂ energetickeÂ hospodaÂrÏstvõÂ a budovy energetickyÂ audit.ª.

4. V § 14 se doplnÏuje odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) Povinnost zpracovaÂvat energetickyÂ audit se
nevztahuje na energetickeÂ hospodaÂrÏstvõÂ a budovy,
u kteryÂch bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ, nebo byla
zahaÂjena nebo ukoncÏena vyÂstavba nebo zmeÏna dokoncÏeneÂ stavby
a) do 31. prosince 2001 se staÂtnõÂ dotacõÂ poskytnutou
CÏeskou energetickou agenturou v raÂmci programu, nebo
b) do 31. prosince 2001 se staÂtnõÂ dotacõÂ nebo puÊjcÏkou
StaÂtnõÂm fondem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, Ministerstvem pro mõÂstnõÂ rozvoj, nebo Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ.ª.
CÏl. II
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
SÏpidla v. r.

CÏaÂstka 120

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 360 / 2003

Strana 5847

360
Â K ON
ZA
ze dne 23. zaÂrÏõÂ 2003,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 120/2001 Sb., o soudnõÂch exekutorech a exekucÏnõÂ cÏinnosti (exekucÏnõÂ rÏaÂd)
a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 6/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 279/2003 Sb.,
a zaÂkon cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o spraÂvnõÂch poplatcõÂch
CÏl. II

Â S T P RVN IÂ
CÏ A

ZaÂkon cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 10/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 273/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 36/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 160/
CÏl. I
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 301/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 151/1997
ZaÂkon cÏ. 120/2001 Sb., o soudnõÂch exekutorech Sb., zaÂkona cÏ. 305/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1998 Sb.,
a exekucÏnõÂ cÏinnosti (exekucÏnõÂ rÏaÂd) a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 6/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 279/ cÏ. 63/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 166/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 167/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 223/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1999
/2003 Sb., se meÏnõÂ takto:
Sb., zaÂkona cÏ. 352/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 357/1999 Sb.,
1. V § 9 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹NejvysÏ- zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona
sÏõÂho souduª vklaÂdajõÂ slova ¹anebo NejvysÏsÏõÂho spraÂv- cÏ. 46/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 62/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 117/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 133/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000
nõÂho souduª.
Sb., zaÂkona cÏ. 153/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb.,
2. V § 33 odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹aª za slovy zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 158/2000 Sb., zaÂkona
¹evidence osobª nahrazuje slovem ¹neboª, slova ¹evi- cÏ. 227/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 242/
denci motorovyÂchª se nahrazujõÂ slovy ¹registr moto- /2000 Sb., zaÂkona cÏ. 307/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 365/2000
rovyÂchª a za slova ¹motorovyÂch vozidelª se vklaÂdajõÂ Sb., zaÂkona cÏ. 140/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb.,
slova ¹ , orgaÂn spraÂvy sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, zdravot- zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 107/2002 Sb., zaÂkona
nõÂ pojisÏt'ovnyª. Ve veÏteÏ druheÂ se za slova ¹PracovnõÂk cÏ. 120/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 146/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 149/
spraÂvce daneÏª vklaÂdajõÂ slova ¹ , orgaÂnu sociaÂlnõÂho za- /2002 Sb., zaÂkona cÏ. 173/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 308/2002
bezpecÏenõÂ a zdravotnõÂ pojisÏt'ovnyª.
Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 129/2003 Sb.,
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 7) vcÏetneÏ odkazu na tuto po- zaÂkona cÏ. 131/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 148/2003 Sb., zaÂkona
cÏ. 149/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 219/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 274/
znaÂmku pod cÏarou se zrusÏuje.
/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 276/2003 Sb., se meÏnõÂ takto:
3. V § 34 odst. 1 se za slova ¹ji poskytnoutª
V § 9 odst. 2 põÂsm. c) se na konci doplnÏujõÂ slova
vklaÂdaÂ slovo ¹bezplatneÏª.
¹a pro uÂcÏely exekucÏnõÂ cÏinnosti provaÂdeÏneÂ soudnõÂm
4. V § 44 odst. 3 se slova ¹ , osobeÏ, kteraÂ je podle exekutoremª.
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu poveÏrÏena vedenõÂm
uÂstrÏednõÂ evidence hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat a zveÏrÏe ve farÂ ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
moveÂm chovu,ª zrusÏujõÂ.
UÂCÏINNOST
5. V § 128 se na konci doplnÏuje veÏta ¹Za toto
vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ se povazÏuje i zahranicÏnõÂ vysoCÏl. III
kosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti praÂva uznaneÂ mezinaÂrodnõÂ
smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nebo poTento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂdle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.ª.
sÏenõÂ.
ZmeÏna exekucÏnõÂho rÏaÂdu

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
SÏpidla v. r.
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SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva vnitra
o opraveÏ tiskoveÂ chyby
v zaÂkonu cÏ. 322/2003 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 588/1992 Sb., o dani z prÏidaneÂ hodnoty, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon
cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
V cÏaÂsti prvnõÂ cÏl. I bodu 56 majõÂ mõÂsto slov ¹nebo vyÂpuÊjcÏce16b)ª spraÂvneÏ byÂt slova ¹nebo vyÂpuÊjcÏce16h)ª.

VydaÂvaÂ a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊnÏkova 4, posÏt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 ± Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,
telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. ObjednaÂvky ve SlovenskeÂ republice prÏijõÂmaÂ a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku
a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku
na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha na rok 2003 cÏinõÂ 3000,± KcÏ, druhaÂ zaÂloha na rok 2003 cÏinõÂ 3000,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle
potrÏeby ± Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ ± 516 205 176, 519 305 176, objednaÂvky jednotlivyÂch
cÏaÂstek (dobõÂrky) ± 516 205 179, 519 305 179, objednaÂvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxoveÂ objednaÂvky ± 519 321 417, e-mail
± sbirky@moraviapress.cz, zelenaÂ linka ± 800 100 314. InternetovaÂ prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov: OldrÏich HAAGER,
Masarykovo naÂm. 231; Brno: Ing. JirÏõÂ Hrazdil, VranovskaÂ 16, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14, KnihkupectvõÂ JUDr. OktaviaÂn KociaÂn, PrÏõÂkop 6, tel.: 545 175 080;
BrÏeclav: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; CÏeskeÂ BudeÏjovice: SEVT, a. s., CÏeskaÂ 3; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, Wonkova 432; HrdeÏjovice: Ing. Jan Fau, DlouhaÂ 329; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ ± AntikvariaÂt,
RuskaÂ 85; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, naÂm. MõÂru 169;
Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ, MoskevskaÂ 28; LitomeÏrÏice: Jaroslav TvrdõÂk, LidickaÂ 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: KnihkupectvõÂ
¹U Knihomilaª, Ing. Romana KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova cÏ. 2, ZdeneÏk Chumchal ± KnihkupectvõÂ Tycho,
OstruzÏnickaÂ 3; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 29, Petr GrÏesÏ, Markova 34; Otrokovice: Ing. KucÏerÏõÂk,
Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trÏõÂda MõÂru 65; PlzenÏ: ADMINA, UÂslavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy,
LaÂbkova pav. cÏ. 5; Praha 1: DuÊm ucÏebnic a knih CÏernaÂ Labut', Na PorÏõÂcÏõÂ 25, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
KnihkupectvõÂ Seidl, SÏteÏpaÂnskaÂ 30, NEOLUXOR s. r. o., VaÂclavskeÂ naÂm. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm); Praha 4:
SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405, DonaÂsÏka tisku, NuselskaÂ 53, tel.: 272 735 797-8; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏkovaÂ Isabela,
PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky zaÂkonuÊ, SokolovskaÂ 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: AbonentnõÂ
tiskovyÂ servis-Ing. Urban, JabloneckaÂ 362, po ± paÂ 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o.,
VinohradskaÂ 190, Mediaprint & Kapa Pressegrosso, SÏteÏrboholskaÂ 1404/104; PrÏerov: KnihkupectvõÂ EM-ZET, BartosÏova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek
Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 352 303 402; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D & G, HlavnõÂ trÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU, BudeÏjovickaÂ 928;
Teplice: KnihkupectvõÂ L & N, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, BulharskaÂ 58; UÂstõÂ nad Labem: SeverocÏeskaÂ distribucÏnõÂ, s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327,
tel.: 475 603 866, fax: 475 603 877, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplnÏovaÂnõÂ SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo
naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek, tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny
neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ
cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny
jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 174, 519 305 174.
V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p.,
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

