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1. 
METODICKÝ POKYN 

MŽP odboru ochrany ovzduší 

ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným orgánům státní správy v ochraně ovzduší podklad 

pro postup při zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, a to spalovacích, ostatních zdrojů a zdrojů emitujících 
těkavé organické látky, do jednotlivých kategorií.

1. Postup při sčítání spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší

1.1. Sčítání zvláště velkých, velkých a středních spalovacích zdrojů
Zákon v § 4 odst. 6 stanoví, že jmenovité tepelné příkony nebo výkony zvláště velkých, velkých a středních spalova-

cích zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje nebo emisních limitů sčítají, jestliže zdroje 
a) jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku,
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b) spaliny jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů nebo by s ohledem na uspo-
řádání a druh používaného paliva mohly být vypouštěny společným komínem. 

Aby příkony zvláště velkých nebo příkony či výkony velkých a středních spalovacích zdrojů mohly být za účelem kate-
gorizace (potažmo stanovení emisních limitů) sečteny, musí obě výše uvedené podmínky platit současně, tj. zdroje téhož 
provozovatele musí být umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku a zároveň spaliny těchto zdrojů 
musí být vypouštěny společným komínem (bez ohledu na počet komínových průduchů) nebo by s ohledem na uspořá-
dání a druh používaného paliva společným komínem vypouštěny být mohly.

Příkony zvláště velkých nebo příkony či výkony velkých a středních spalovacích zdrojů se sčítají i v tom případě, 
když každý zdroj spaluje jiný druh paliva (stále za podmínky, že vypouštěné spaliny ze spalování těchto paliv mohou být 
vypouštěny jedním společným komínem). Emisní limit se v tomto případě stanoví pro každý zdroj podle daného druhu 
paliva, které je v něm spalováno a podle celkového příkonu či výkonu sečtených zdrojů. 

1.2. Sčítání malých spalovacích zdrojů
Zákon v § 4 odst.7 stanoví, že jmenovité tepelné výkony malých zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení 

kategorie zdroje sčítají za předpokladu, že spaliny jsou vypouštěny společným komínem, nebo je toto řešení technicky 
proveditelné.

Při stanovení kategorie zdroje v případě existence malých zdrojů a zdrojů vyšší kategorie u téhož provozovatele není 
tedy možno sčítat výkon malých zdrojů s výkonem zdrojů vyšší kategorie. A to i za předpokladu, že zdroje jsou umístěny 
ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku a spaliny jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet 
komínových průduchů nebo by s ohledem na uspořádání a druh používaného paliva společným komínem mohly být 
vypouštěny. 

Dojde-li sečtením výkonů malých spalovacích zdrojů ke vzniku vyšší kategorie, vztahuje se na provozovatele tako-
výchto zdrojů požadavek plnit emisní limity a další podmínky stanovené pro danou kategorii zdrojů dle §11 zákona. 

Technické podmínky (technická dokumentace, projekční podklady, atd.) malých spalovacích zdrojů obvykle uvádějí 
provedení a výkonové řady a jsou platné zejména pro výrobu, projektování, objednávky a dodávky těchto výrobků. 
Technická proveditelnost vypouštění spalin společným komínem je možná tehdy, pokud výrobce zařízení tuto možnost 
v technických podmínkách pro jím vyráběná zařízení předpokládá nebo technicky umožňuje a současně ji pro určité 
případy z jiných, například bezpečnostních důvodů, nevylučuje. 

V každém případě však musí platit, že konstrukčně je výrobcem zařízení pro odvod spalin do kouřovodu výrobek 
přizpůsoben.

V souvislosti s instalací malých spalovacích zdrojů má orgán ochrany ovzduší v prvé řadě posoudit, zda navrhované 
řešení je z hlediska ochrany ovzduší nejpříznivější, případně stanovit podmínky ochrany ovzduší, které by tento cíl zajis-
tily. Posouzen má být i případně celý zdroj znečišťování ovzduší a stanoveny podmínky, při kterých je emise znečišťují-
cích látek z jednotlivých zdrojů nebo sečtených zdrojů minimální. 

Pokud jsou tedy spaliny ze zdrojů (kotlů) odváděny do jednotlivých nebo společných kouřovodů a sloučení těchto kou-
řovodů lze technicky zajistit běžnými technickými opatřeními tak, že jednotlivé zdroje (kotle) mohou plnit svou funkci 
a nebrání tomu jiné, například bezpečnostní důvody, je třeba jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů téhož 
provozovatele pro účely stanovení kategorie zdrojů sčítat. 

Za předpokladu, že navrhované řešení je orgánem ochrany ovzduší posouzeno jako nejpříznivější pro ochranu ovzduší, 
měl by další postup pro určení kategorie zdroje (případně zdrojů) spočívat pouze v posouzení technických možností 
jednotlivé zdroje (kotle) vzájemně sloučit do jednoho nebo více kouřovodů. Technické podmínky k těmto zařízením by 
měly být pro posouzení orgánem ochrany ovzduší dostatečným podkladem.

Je třeba si uvědomit, že z hlediska ochrany ovzduší je mnohem příznivější a méně zatěžující jeden větší zdroj než více 
menších.

2. Ostatní stacionární zdroje emitující těkavé organické látky z procesů aplikujících organická 
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší emitující těkavé organické látky je uvedena v § 4 vyhlášky č. 355/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb. Určitým specifikem této vyhlášky je, že kategorizuje již skupiny těkavých organických 
látek co by součást vstupů a od této kategorizace vstupů do technologií a činností používající těkavé organické látky 
z procesů aplikujících organická rozpouštědla se dále odvíjí kategorie zdrojů znečišťování ovzduší a emisní limity. 

Pro zdroje používající těkavé organické látky kategorizované podle § 3 písm. a) a b) platí dle § 4 odst. 2 vyhlášky  
č. 355/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb., že jsou velkými zdroji znečišťování ovzduší, nestanoví-li vyhláška 
jinak. Prakticky jedinou činností, kdy tato vyhláška stanoví jinak, je činnost uvedená pod bodem 2.1 v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, což je odmašťování a čištění povrchů za použití těkavých organických látek podle § 3 písm. a) a b). V případě, 
že je v rámci provozovny několik odmašťovacích stolů, používající tato rozpouštědla, pak se jejich spotřeby za účelem 
kategorizace sčítají.
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Z hlediska sčítání zdrojů, používající těkavé organické látky dle § 3 písm. c), platí jednoznačně ustanovení uvedené 
v příloze č.1 vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb., a to že: „Za zdroj se považuje zařízení nebo 
soubor zařízení technologických procesů a činnosti emitující těkavé organické látky uvedené v této příloze (příloha č.1 
vyhlášky č.355/2002Sb.). Pro účely stanovení kategorie zdroje se spotřeby těkavých látek podle § 3 písm. c) u stejných 
činností, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a jednoho provozovatele sčítají.“

Součet se provádí u zařízení stejného technologického charakteru a typu výroby. Z toho tedy plyne, že pokud je 
v rámci provozovny (na jedné adrese) jednoho provozovatele více technicky nebo technologicky stejných zdrojů znečiš-
ťování ovzduší (např. několik lakovacích boxů), tak se za účelem stanovení kategorie zdroje sčítají. V případě, že souč-
tem několika malých zdrojů (např. odmašťovacích stolů) vznikne zdroj střední je v provozních podmínkách tohoto zdroje 
též stanoveno zda je u těchto zdrojů nutné provádět měření podle příslušného prováděcího předpisu. 

Na závěr je nutné upozornit, že kategorizace zdroje se provádí na základě roční projektované spotřeby organických 
rozpouštědel. V případě, že projektovaná spotřeba není z nějakého důvodu známa, je nutno vycházet z definice spotřeby, 
což je celkový vstup organických rozpouštědel do zdroje za kalendářní rok nebo v jiném období dlouhém 12 měsíců sní-
žený o všechny organické sloučeniny, které jsou regenerovány pro opakované využití. Zjednodušeně řečeno, kategorizace 
se provádí na základě vstupů do technologie. Zjištění výstupů organických rozpouštědel z technologie je podstatné pro 
hmotnostní bilanci organických rozpouštědel podle přílohy č. 4 výše zmíněné vyhlášky na základě které provozovatel 
zjistí celkové emise do ovzduší z dané technologie, což se provádí z důvodu ročního vykazování (evidence) vypuštěných 
emisí, popřípadě vyměření poplatku. Zjištěné množství těkavých organických látek na výstupu ze zdroje však nelze 
použít ke kategorizaci tohoto zdroje.

3. Postup při sčítání a kategorizaci ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění kategorizaci ostatních stacionárních zdrojů a jejich sčítání pro účely 
kategorizace, tak jak je propracovaná u spalovacích zdrojů v § 4, neřeší. Pouze v § 4 odst. 9 zařazuje mezi ostatní zdroje 
také spalovací zařízení přímých procesních ohřevů a v § 4 odst. 12 odkazuje na způsob zařazování stacionárních zdrojů 
do jednotlivých kategorií prováděcím předpisem.

3.1. Určení kategorie „Ostatní vyjmenované stacionární zdroje“ 
Kategorizaci „ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší“ řeší nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení 

emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Toto nařízení vlády 
se nevztahuje na zdroje, které jsou uvedeny v kap. č. 1 a č. 2. tohoto metodického pokynu.

Předpis NV č. 615/2006 Sb. v příloze č. 1 kategorizuje tzv. ostatní stacionární zdroje, kde jsou stanoveny katego-
rie, emisní limity a technické podmínky provozu vyjmenovaných zdrojů. Pokud je zdroj „vyjmenovaným“ zdrojem, je 
zařazen podle kategorie uvedené v příloze č. 1. buď bez omezení výrobní kapacity anebo, pokud je tak uvedeno, podle 
projektované kapacity technologie. 

Pokud je na provozovně více zdrojů shodné technologie je pro účely určení kategorie zdroje vhodné sečíst kapacity, 
(výkony apod.) zdroje podle odstavce 3.2. tohoto metodického pokynu. Vymezenou kategorii zdroje pak může tvořit sou-
čet (kapacit, výkonů, resp. dalších charakteristických veličin určujících kategorii zdroje) všech technologicky shodných 
zdrojů v daném technologickém celku.

3.2. Určení kategorie „Ostatní nevyjmenované stacionární zdroje“
Pro nezařazené technologické zdroje definované v § 1 NV č. 615/2006 Sb. a neuvedené v příloze č.1, nebo příloze č.2 

k tomuto nařízení, tzv. nevyjmenované ostatní stacionární zdroje upřesňuje způsob kategorizace zdroje § 3 odst. 2, 3 
a 4 NV č. 615/2006 Sb.

Pro sčítání výše uvedených „ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší“ za účelem určení kategorie zdroje 
není žádný platný právní předpis. Lze jen doporučit, pokud NV pro danou technologii neurčuje jinak, aby se pro určení 
kategorie použilo pravidlo platné pro spalovací zdroje uvedené v zákonu o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění, 
viz odst. 1.1. a 1.2. tohoto dokumentu. Tzn. za účelem určení kategorie těchto zdrojů doporučujeme sčítat projekto-
vané výkony, resp. kapacity technologicky stejných zařízení jednoho provozovatele na jedné adrese, nebo provozovně 
pokud 
a) jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku,

a
b) emise jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspo-

řádání a druhu používané technologie mohly být vypouštěny společným komínem

Směrodatný je v tomto hodnocení druh činnosti nebo typ technologie provozované jedním provozovatelem (na jedné 
adrese sčítaného zdroje, provozovně, hale apod.). Při sporných případech rozhoduje dle § 4 odst.10 zákona o ovzduší  
č. 86/2002 Sb. v platném znění o kategorii stacionárních zdrojů Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“), 
a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu.
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3.3. Určení kategorie „zemědělského zdroje“ 
V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. jsou stanoveny kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné 

zemědělské praxe u zemědělských zdrojů. Tabulka kategorií zdrojů uvedená v úvodu přílohy je pouze orientační. Pro 
zařazení zdroje do kategorie se používá tabulka č. 3.1. a vychází z emisních faktorů amoniaku na jedno zvíře za rok. Při 
zařazování zemědělského zdroje do příslušné kategorie zdroje znečišťování ovzduší je směrodatná celková roční emise 
amoniaku ze zařízení, která bude rozhodující pro zařazení zdroje do kategorie dle zákona a bude součtem dílčích emisí 
u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat. Celková roční emise amoniaku se vypočítá jako součin projektované 
kapacity chovu v rámci jednoho druhu hospodářských zvířat s výsledným součtem dílčích emisí (emisních faktorů) 
uvedených v tab. 3.1. přílohy č. 2.

Příklad: projektovaná kapacita chovu = 10 tis. ks kuřecích brojlerů a 10 000 nosnic. 
Celková emise brojlerů = 10 000•(0,1+0,01+0,1) = 2 100 kg amoniaku za rok 
Celková emise nosnic = 10 000•(0,12+0,02+0,13) = 2 700 kg amoniaku za rok
Celková emise amoniaku je 4 800 kg/rok z toho plyne malý zdroj.

Celkový emisní faktor zdroje pro zařazení zdroje u chovu skotu, koz, ovcí a koní se vypočte součtem ročních emisních 
faktorů pro jednotlivých chovů které jsou na provozovně.

Platí, že z hlediska zařazování zemědělských zdrojů se do střední a velké kategorie zahrnují pouze ta hospodářská 
zvířata, jenž jsou uvedena v tabulkách. Provozovatel v rámci dané provozovny sečte projektovanou kapacitu chovu 
jednotlivých zdrojů (stájí, hal) v rámci každé jedné kategorie zvířat (druhu zvířat) chovaných na provozovně. Pokud 
údaj o projektované kapacitě není k dispozici, vychází se z údaje vypočteného z prostoru ustájení s použitím měrného 
prostoru pro jedno zvíře stanovené zvláštním právním předpisem (vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., o technických poža-
davcích na stavby pro zemědělství). 

Pro účely kategorizace se nepoužijí emisní faktory uvedené v tabulce 3.3. přílohy č. 2 platné pro snižující technologie. 
Tabulka 3.2. a 3.3. se použije až pro následné vykazování množství emisí amoniaku za uplynulý rok z daného chovu při 
zohlednění způsobu chovu a aplikaci snižujících technologií, schválených v plánu zavedení zásad správné zemědělské 
praxe podle § 5 odst. 8 a 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

 Ing. Jan Kužel, v.r.
 ředitel odboru ochrany ovzduší
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2. 
METODICKÝ POKYN 

odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k provádění  
zákona 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 219/2004 Sb.,  

k postupu získání osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe  
(SLP) a zařazení testovacího zařízení do Národního programu SLP

Účelem metodického pokynu je stanovit postupy pro získání osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní 
praxe OECD (dále jen osvědčení) a postupy pro kontrolu dodržování zásad správné laboratorní praxe (dále jen Zásad). 
Metodický pokyn stanovuje činnosti jak žadatele a držitele osvědčení, tak Národního inspekčního orgánu SLP. Vychází 
ze zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 219/2004 Sb a z Národního programu SLP.

1. Vysvětlení pojmů
1.1 Celková kontrola testovacího zařízení se uskuteční,

a) když testovací zařízení požádá o zařazení do Národního programu SLP a udělení osvědčení SLP (podkla-
dem je podaná žádost o ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe, dále jen žádost) nebo když 
v případě testovacího zařízení zařazeného do Národního programu SLP dochází ke změně či rozšíření 
jeho činností.

b) v případě periodických kontrol v intervalu dvou let, maximálně tří let (žádost se nepodává, kontrola se tes-
tovacímu zařízení oznamuje),

c) na vyžádání správního orgánu (Ministerstvo životního prostředí) nebo správního orgánu členského státu 
OECD nebo EU (kontrola nemusí být testovacímu zařízení oznámena).

1.2 Cílená kontrola slouží ke kontrole odstranění odchylek od zásad zjištěných při celkové kontrole v případě 
výroku „nerozhodnuto“, na vyžádání správního orgánu (Ministerstvo životního prostředí) anebo správního 
orgánu členského státu OECD nebo EU. V případě většího počtu drobných odchylek může cílenou kontrolu 
nařídit vedoucí inspekční skupiny.

1.3 Audit studie je vždy součástí celkové kontroly, může však proběhnout samostatně. Může být vyžádán správ-
ním orgánem (Ministerstvo životního prostředí), správním orgánem členského státu OECD nebo EU, nebo 
může být proveden na objednávku zadavatele (sponsora). Účelem auditu studie je rekonstruovat studii porovná-
ním závěrečné zprávy s plánem studie, prověřením standardních operačních postupů platných v době provádění 
studie a dalších archivovaných materiálů týkajících se probíhající nebo ukončené studie.

1.4 Výroky inspektorů o shodě se zásadami SLP:
a) splněno (žádné nebo malé odchylky),
b) nerozhodnuto (závažné odchylky, které nemají vliv na celistvost studie; následná kontrola je povinná),
c) nesplněno (závažné odchylky, které narušují celistvost studie, nebo jestliže testovací zařízení neumožní 

inspektorům vstup a kontrolu – článek 4, nebo nedoručí-li vyplněný dotazník ve stanovené lhůtě – odst. 
2.4 a bod 2.4.1).

2. Podání žádosti o udělení osvědčení a zařazení do Národního programu
2.1.1 Testovací zařízení podává žádost, když:
2.1.2 Žádá o zařazení do Národního programu SLP (následuje první, úvodní kontrola).
2.1.3 Pokud mění či rozšiřuje rozsah svých činností, mění místo provádění činností anebo z vlastního rozhodnutí.
2.2 Vyplněnou žádost (vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 219/2004 Sb.) s přiloženým čestným 

prohlášením zašle vedení testovacího zařízení Ministerstvu životního prostředí a její kopii Národnímu inspekč-
nímu orgánu SLP (§ 3 odst. 2 a 3). Jestliže je testovací zařízení již zařazeno v Národním programu (viz bod 
2.1.2) zasílá vyplněnou žádost pouze Národnímu inspekčnímu orgánu SLP.

2.3 Národní inspekční orgán SLP potvrdí do 15 dnů testovacímu zařízení přijetí žádosti a zašle mu dotazník.
2.4 Testovací zařízení doručí do jednoho měsíce od převzetí Národnímu inspekčnímu orgánu SLP vyplněný dotaz-

ník.
2.4.1 V odůvodněných případech může Národní inspekční orgán SLP na žádost testovacího zařízení lhůtu prodlou-

žit, nejvýše však o další měsíc.
2.5 Národní inspekční orgán SLP provede kontrolu zpravidla do 3 měsíců od převzetí vyplněného dotazníku.

3. Oznámení kontroly
3.1 Národní inspekční orgán oznámí termín kontroly vedoucímu testovacího zařízení písemně. V dopise oznámí 

testovacímu zařízení jména inspektorů, datum kontroly, předběžný program kontroly a požádá, aby veškerý 
personál, kterého se kontrola týká, byl v průběhu kontroly přítomen.
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3.1.1 Je-li členem inspekční skupiny externí specialista, požádá Národní inspekční orgán SLP vedení testovacího 
zařízení o písemné vyjádření k jeho účasti.

3.2 Kontrolu lze uskutečnit i bez předchozího oznámení (viz Národní program)

4. Oprávnění inspektorů ke vstupu do testovacího zařízení a k souvisejícím činnostem je stanoveno § 9 odst. 3 
zákona č. 356/2003 Sb. 
4.1 Během provádění kontrol jsou inspektoři podle zákona č. 552/1991 Sb. oprávněni:

a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud 
souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena,

b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další 
písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové 
kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen „doklady“), 

c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto 
skutečností, vydaným podle zvláštního zákona,

d) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvi-
sejících skutečnostech,

e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit 
a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

f) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných 
nedostatků,

g) v případech stanovených zákonem č. 552/1991 Sb. ukládat pořádkové pokuty,
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro 

zabezpečení kontroly.
4.2 Pokud testovací zařízení prokazatelně neumožní inspektorům vstup a kontrolu, je hodnoceno výrokem „nespl-

něno“.

5. Postup kontroly
5.1 Předběžná kontrola slouží k seznámení inspektora s organizační strukturou, stavebním uspořádáním, kon-

strukcí a rozsahem činností testovacího zařízení.
5.1.1 V případě, že údaje uvedené v dotazníku ani dodatečné informace vyžádané inspektorem nejsou dostatečně 

průkazné, může inspektor navštívit testovací zařízení před vlastní kontrolou.
5.2 Vlastní kontrola je zahájena úvodní schůzkou, při níž doloží inspektoři své oprávnění, seznámí se s organizací 

testovacího zařízení a sestaví harmonogram kontroly. Úvodní schůzka zahrnuje především:
a) identifikaci inspektorů,
b) důvod a kategorii kontroly testovacího zařízení nebo auditu studie,
c) podrobnější informace o testovacím zařízení (prostorech, personálu, činnostech a studiích),
d) odsouhlasení přibližného harmonogramu kontroly,
e) určení osob, které budou inspektory doprovázet.

5.3 V průběhu kontroly testovacího zařízení prověřují inspektoři všechny body stanovené „Zásadami správné labo-
ratorní praxe OECD“ (příloha č. 1 vyhlášky č. 219/2004 Sb.), zejména:

a) organizaci testovacího zařízení a pracovníky,
b) program zabezpečování jakosti,
c) biologické testovací systémy (péči, ustájení, nakládání),
d) přístroje, materiály, počítačové systémy, vzorky,
e) testované a referenční položky,
f) standardní operační postupy,
g) provedení studie,
h) závěrečnou zprávu,
i) uchovávání záznamů a ostatních archivovaných položek,
j) nejméně jednu studii formou auditu studie.

5.4 Závěrečná schůzka
5.4.1 Během závěrečné schůzky jsou vedoucím pracovníkům testovacího zařízení sděleny podrobnosti kontroly 

a zjištění inspekční skupiny.
5.4.2 Vedení testovacího zařízení může v diskusi vznést námitky proti závěrům inspekční skupiny.
5.4.3 Vedoucí inspekční skupiny přednese návrh závěrečné zprávy, zejména zjištěné odchylky od zásad a jejich 

závažnost. Vedení testovacího zařízení uvede způsob a lhůtu odstranění nedostatků. Lhůta může být určena 
i inspektorem.

5.4.4 Lhůta pro odstranění méně závažných odchylek je jeden měsíc. Následná kontrola není nutná.
5.4.5 Závažné odchylky, které nemají vliv na integritu studie, musí být odstraněny nejpozději do šesti měsíců 

po ukončení kontroly. Následná kontrola je povinná v případě výroku „nerozhodnuto“.
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6. Závěrečná zpráva o kontrole
6.1 Závěrečnou zprávu o kontrole vypracuje vedoucí inspekční skupiny nejpozději do 3 týdnů od ukončení kont-

roly a odešle ji vedoucímu testovacího zařízení k podpisu a vyjádření.
6.2 Vedoucí testovacího zařízení vypracuje a doručí Národnímu inspekčnímu orgánu SLP stanovisko k závěrečné 

zprávě do 14 dnů od jejího obdržení spolu se sdělením o způsobu a termínech odstranění nedostatků. Písemné 
stanovisko vedoucího testovacího zařízení je nedílnou součástí závěrečné zprávy.

6.3 Závěrečná zpráva obsahuje náležitosti 6.3.1 až 6.3.15.
6.3.1 Jména inspektorů včetně jejich pověření
6.3.2 Název, sídlo, adresu a identifikační číslo testovacího zařízení, v případě auditu studie název studie
6.3.3 Rozsah činností testovacího zařízení
6.3.4 Jména vedoucích pracovníků testovacího zařízení, kteří byli přítomni kontrole
6.3.5 Prohlášení, že inspektoři ohlásili začátek kontroly a doložili svá oprávnění
6.3.6 Místo a dobu trvání (časové údaje) kontroly
6.3.7 Důvod kontroly
6.3.8 Předmět kontroly
6.3.9 Legislativní dokumenty, na jejichž základě byla provedena kontrola
6.3.10 Závěr kontroly (obsahuje zjištěné závažné, systematické a opakované odchylky)
6.3.11 Lhůty pro uskutečnění nápravných opatření
6.3.12 Výrok inspektorů o shodě se zásadami SLP (viz. odst. 1.4 body a až c)
6.3.13 Zjištění inspektorů týkající se bodů odstavce 4.3
6.3.14 Informace o možnostech a postupech odvolání
6.3.15 Datum, podpis vedoucího inspekční skupiny a oprávněných představitelů vedení testovacího zařízení včetně 

jejich vyjádření k závěrečné zprávě.
6.4 Stejnopis závěrečné zprávy se všemi přílohami zasílá Národní inspekční orgán SLP Ministerstvu životního 

prostředí a testovacímu zařízení.

7. Postupy odvolání
7.1 Odvolání proti výrokům inspekční skupiny
7.1.1 Kontrolovaný subjekt může vznášet námitky proti průběhu kontroly k vedoucímu inspekční skupiny.
7.1.2 Kontrolovaný subjekt může vznést proti závěrečné zprávě písemné námitky spolu se zdůvodněním do 15 dnů 

od doručení.
7.1.3 V případě odmítnutí má testovací zařízení právo odvolání k vedoucímu ASLAB.
7.1.4 O námitkách rozhodne vedoucí ASLAB do 30 dnů. Rozhodnutí vedoucího ASLAB je konečné.

7.2 V případě nesouhlasu s rozhodnutím vedoucího ASLAB se lze domáhat nápravy ve správním řízení u Minis-
terstva životního prostředí nebo soudní cestou.

8. Osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe
8.1 Osvědčení potvrzuje, že testovací zařízení bylo v době kontroly v souladu se zásadami SLP OECD. Současně 

je testovací zařízení zařazeno do Národního programu SLP.
8.2 Uvedení testovacího zařízení v Národním programu SLP znamená, že kontrolované testovací zařízení bylo 

ve shodě s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 219/2004 Sb. a tím i se „Zásadami správné laboratorní 
praxe OECD“.

9. Rozhodnutí o nesplnění zásad SLP
9.1 Jestliže se v průběhu kontroly testovacího zařízení zařazeného do Národního programu SLP (tj. kterému již 

bylo vydáno osvědčení) prokáže, že zařízení není ve shodě se zásadami SLP, vydá inspektor výrok „nespl-
něno“ (byly nalezeny závažné nedostatky ovlivňující celistvost studií).

9.2 V případě podle odst. 9.1 obsahuje závěrečná zpráva Národního inspekčního orgánu SLP výrok „nesplněno“ a dopo-
ručení k vyřazení z Národního programu SLP a k odnětí osvědčení. Na základě doporučení Národního inspekčního 
orgánu odejme Ministerstvo životního prostředí osvědčení podle § 9 odst. 6 zákona č. 356/2003 Sb. Ministerstvo 
tuto skutečnost zveřejní, podobně jako dřívější vydání osvědčení, ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 
Dále oznamuje vyřazení z Národního programu příslušnému orgánu OECD a EU. Použití neplatného osvěd-
čení se považuje za uvádění v omyl třetí osoby.

10. Způsoby informování a zveřejňování
10.1 Informace o všech testovacích zařízeních zařazených do Národního programu SLP (tj. těch, kterým bylo 

vydáno osvědčení) jsou zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a obsahují: název 
a adresu testovacího zařízení, rozsah činností, datum první a poslední kontroly SLP a míru shody se zása-
dami.
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10.2 Informace o testovacích zařízeních nově zařazených do Národního programu SLP jsou zveřejňovány v rozsahu 
uvedeném v odstavci 10.1 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

10.3 Informace o testovacích zařízeních, která již nejsou ve shodě se zásadami SLP, jsou zveřejňována neprodleně 
ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v rozsahu uvedeném v odstavci 10.1.

10.4 Podle zásad členství České republiky v OECD a EU informuje Národní inspekční orgán SLP každoročně 
inspekční orgány členských zemí OECD a EU v rozsahu odstavce 10.1.

10.5 Informace uvedené v odst. 10.1 – 10.3 a 11.1 jsou rovněž dostupné na internetové adrese: http://aslab.vuv.cz/

11. Vyloučení a odstoupení z Národního programu SLP
11.1 Pokud si nepřeje být testovací zařízení nadále zařazeno v Národním programu SLP, oznámí písemně 

Ministerstvu životního prostředí a Národnímu inspekčnímu orgánu odstoupení z Národního programu SLP. 
Odstoupení je zveřejňováno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a oznamováno inspekčním orgánům 
členských zemí OECD.

11.2 Na testovací zařízení, které odstoupilo z Národního programu SLP (odstavec 11.1) se pohlíží jako na zařízení 
nesplňující požadavky zásad SLP.

11.3 Testovací zařízení, pro něž vydala inspekční skupina výrok „nesplněno“, je vyřazeno z Národního programu 
SLP. Po zveřejnění informace (článek 10) o vyřazení z Národního programu SLP je takové zařízení vymazáno 
ze seznamu.

11.4 Testovací zařízení, které odstoupilo nebo bylo vyřazeno z Národního programu SLP, má možnost znovu požá-
dat o zařazení postupem podle článku 2.

V Praze dne 11. ledna 2008
 Ing. Pavel Forint, v.r.
 ředitel odboru environmentálních rizik
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1. 
SDĚLENÍ

odboru ochrany krajiny Ministerstva životního prostředí k udělování autorizací podle  
§ 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro 

účely provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona a zveřejnění seznamu 
autorizovaných osob

Zákonem č. 218/2004 Sb. byl s účinností od 28.4.2004 novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále jen „zákon“). Touto novelou byl mimo jiné v ustanovení § 45i odst. 3 zákona zaveden institut zvláštní autorizace 
k provádění posouzení podle § 45i zákona a k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona. Podmínky pro získání 
autorizace, její prodloužení a odnětí upravuje vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny, která nabyla účinnosti dne 13.8.2004. Základním předpokladem pro získání autorizace je bezúhonnost, 
vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá 
Ministerstvo životního prostředí. Autorizace je udělována na dobu 5 let a je možno ji opakovaně prodloužit o dalších 5 let. 
Podmínkou prodloužení autorizace je podání písemné žádosti o její prodloužení, a to alespoň 6 měsíců před skončením 
platnosti stávající autorizace.

SDĚLENÍ

Mgr. Tomáš Bartonička, PhD.
Přírodovědecká fak. Masarykovy 
univerzity, KZE Kotlářská 2
611 37 Brno
e-mail: bartonic@sci.muni.cz

Mgr. Jiří Bakeš
K Rybníčku 666
530 06 Pardubice
tel: 777 658 226
e-mail: j.bakes@hbh.cz

Mgr. Marek Banaš
Obránců míru 4
792 01 Bruntál
tel: 605 567 905
e-mail: marekban@centrum.cz
 
Mgr. Pavel Bauer
Balbínova 382
261 01 Příbram II

Prof. RNDr. Vladimír Bejček
Klešická 1554, 190 16 
Praha 9-Újezd nad Lesy

RNDr. Petr Blahník
Spořilovská 137
503 41 Hradec Králové

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák
Nešverova 1, 771 00 Olomouc

RNDr. Leo Bureš
Podlesí 30, 793 31 Světlá Hora
tel: 554 737 175

602 744 021
e-mail: info@bures-ekoservis.cz

Mgr. Milan Bussinow
Slavonínská 20
779 00 Olomouc
prac. kontakt: Ecological Consulting 
s.r.o.
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
e-mail: ecological@ecological.cz

RNDr. Oldřich Bušek
Pod Jelením skokem 5
360 01 Karlovy Vary

Mgr. Adirán Czernik
Průkopnická 18, 747 20 Vřesina
tel: 605 371 979
e-mail: adrian.czernik@centrum.cz

Mgr. Jana Černá
trvalý pobyt: Teslov 203
561 64 Jablonné nad Orlicí

bydliště: Tř. 1. máje 4
772 00 Olomouc
tel: 604 287 733
e-mail: cerna.janina@seznam.cz

Ing. Vladimír Čeřovský
Kamenná 1427/8
400 03 Ústí nad Labem
tel: 608 563 778
e-mail: lanius@seznam.cz

Ing. Alexandra Čurnová
EIA servis s.r.o., U Malše 20, 370 01 
České Budějovice
Tel: 386 354 942
e-mail: curnova@eiaservis.cz

Doc. Paedr. Jan Farkač, CSc.
Španielova 1286
163 00 Praha 6-Řepy
e-mail: farkac@fle.czu.cz

RNDr. Lenka Filipová
Malý Koloredov 561
738 02 Frýdek-Místek

Ing. Aleš Friedrich
Záhřebská 885/31
120 00 Praha 2

Seznam autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění zákona č. 218/2004 Sb. pro účely provádění biologického hodnocení ve smyslu  

§ 67 cit. zákona.

Kontaktní údaje autorizovaných osob jsou zveřejňovány na základě podkladů, které držitelé autorizace osobně posky-
tují Ministerstvu životního prostředí.
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tel: 603 297 343
e-mail: ales.friedrich@seznam.cz

Ing. Petr Götthans
Husitská 9, 779 00 Olomouc
tel: 585 229 182 
fax: 585 436 385 
e-mail: gotthans@cmail.cz

Ing. Jan Hartl, CSc.
Závada 198
735 72 Petrovice u Karviné
tel: 602 500 588
tel/fax. 596 550 565
e-mail: hartlj@seznam.cz

Mgr. Ester Hofhanzlová
Bratří Čapků 264
588 56 Telč 4
tel: 737 724 417
e-mail: ester.hofhanzlova@centrum.cz

RNDr. Miloš Holzer
Družební 12, 779 00 Olomouc
e-mail: mholzer@volny.cz

Mgr. Eva Chvojková
Jesenická 33, 323 23 Plzeň

RNDr. Josef Chytil
Pod platanem 26, 692 01 Mikulov

Ing. Pavel Jaroš
Hoření 11, 400 11 Ústí nad Labem

Ing. Hana Jeglová
Silůvky 72, 664 46 Prštice
e-mail: jeglova@seznam.cz

Ing. Boleslav Jelínek
Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov
Kontakt : AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
tel: 545 241 842 
e-mail: boleslav.jelinek@ageris.cz

Ing. Mgr. Martin Klaudys
A. Roškotové 1353
258 01 Vlašim
tel: 317 845 169
e-mail: martin.klaudys@csop.cz

Mgr. Radim Kočvara
Záříčí 92, 768 11 Chropyně
tel: 573 355 298, 604 356 795
e-mail: burunduk@seznam.cz

Mgr. Ondřej Konvička
Sychrov 77, 755 01 Vsetín
tel: 775 198 118
e-mail: brouk.vsetin@centrum.cz

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.
Náměstí Osvobození 36/43
783 35 Horka nad Moravou
tel: 604 243 068
e-mail: kost@prfnw.upol.cz

v.kostkan@seznam.cz

Mgr. David Kouřil
783 22 Cholina 8
tel: 777 338 385
e-mail: d.kouril@hbh.cz

RNDr. Věra Koutecká
Dvořákova 2265/24
702 00 Ostrava
tel.: 596 120 732, 
mobil: 731 483 241
e-mail: koutecka@quick.cz

Mgr. Michal Krejčí
Hrubá Voda 10
783 61 Hlubočky
tel: 585 388 137, 371 058 206 
e-mail: nahrade@seznam.cz

Ing. Petr Kulík
T.G.Masaryka 503
738 01 Frýdek-Místek
tel: 736 285 444
e-mail: jolana.crhakova@seznam.cz

Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Budovatelů 814/24
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
e-mail: jiri.kupka@vsb.cz

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
Kotlářova 2421/5, 700 30 Ostrava
Tel: 776 154 402
e-mail: kuras@prfnw.upol.cz

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 199/556
628 00 Brno

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Vojtova 3, 639 00 Brno
tel: 608 624 949
e-mail: laznickav@seznam.cz

Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Korunní 74
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Mgr. Jan Losík
Schweitzerova 47
779 00 Olomouc
tel: 604 623 654
e-mail: j.losa@centrum.cz

Mgr. Filip Lysák
Cyrilov 6, 594 61 Bory

tel: 736 265 061
e-mail: filip.lysak@tiscali.cz

RNDr. Michal Macháček
trvalý pobyt: Za Prachárnou 
4723/11, 586 05 Jihlava 5
pracoviště: EKOEX JIHLAVA
Žižkova 93, 586 01 Jihlava
tel: 603 891 284
e-mail: ekoex@id.cz

Ing. Ivo Machar, PhD.
Albrechtova 35
783 35 Horka nad Moravou
e-mail: Ivo.Machar@seznam.cz

Ing. Pavel Majer
17. listopadu 35
400 10 Ústí nad Labem

Ing. Vladimír Mana
Podolí 219, 686 04 Podolí
e-mail: vladimir@belbo.cz

Ing. Lukáš Marek
Heyrovského 20
635 00 Brno
tel: 737 637 298
e-mail: lukas@marekt-email.cz

Mgr. Jaromír Maštera
Slavíčkova 22
586 02 Jihlava
tel: 732 877 955
e-mail: jaromir.mastera@email.cz

Mgr. Vladimír Melichar
Pod Strání 45, 362 63 Dalovice

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.
Mrštíkovo nám. 34/53
779 00 Olomouc
tel: 776 112 559
e-mail: l.merta@post.cz

RNDr. Zdeňka Mrlíková
Sídliště pod Ralskem 563
471 24 Mimoň
tel: 603 39 94 87
e-mail: jan.toth@worldonline.cz

Mgr. Stanislav Mudra
Líšná 21, 338 08 Zbiroh
adresa pro korespondenci:
Šantova 10, 772 00 Olomouc
tel: 605174707
e-mail: info@seeb.cz

Ing. Pavel Musiol
Velhartice 183, 341 42 Kolinec
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Mgr. Radomír Mužík
EIA servis s.r.o., 
U Malše 20
370 01 České Budějovice
Tel. 776 732 352
e-mail: muzik@eiaservis.cz

Mgr. Václav Novák
Hřbitovní 449, 398 11 Protivín
Tel. 382 252 017
GSM 724 083 707
e-mail: vaclav_novak@seznam.cz

RNDr. Karel Nykles
Lesní 174/3
353 01 Mariánské Lázně
tel: 354 625 413
e-mail: ekologiam@quick.cz

ekologiam@atlas.cz

Mgr. Lenka Ondráková
Dukelská 8, 772 00 Olomouc
tel: 732 154 166
e-mail: Lenka.Ondrakova@seznam.cz

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28, 624 00 Brno
tel: 603 913 126
e-mail: ipaukertova@volny.cz

Mgr. Vlastimil Peřina
Staré náměstí 823
538 21 Slatiňany
tel: 776 197 383
e-mail: vlastimilperina@seznam.cz

RNDr. Václav Petříček
Stakorská 90, 293 06 Kosmonosy
tel: 777 855 154, 241 082 604
e-mail: Petricek@tiscali.cz 

vaclav.petricek@nature.cz

Ing. Lenka Pomališová
Jahodová 155, 460 01 Liberec

RNDr. Milan Růžička, Kollárova 25, 
533 53 Pardubice 19-Ohrazenice
Tel. 466 411 094, GSM 608 520 079
e-mail: hmota@volny.cz

Doc. Ing. Barbara Stalmachová
Na Najmanské 57, 710 00 Ostrava 2

Ing. Jiří Stanovský, PhD.
Na výspě 18
700 30 Ostrava – Výškovice
tel: 737 613 605
e-mail: jstanovsky@quick.cz

Mgr. Tomáš Šikula
Šumavská 34, 602 00 Brno

Ing. Libor Tandler
Hněvotínská 26, 779 00 Olomouc
tel: 603 826 724, 585 422 992
e-mail: libtan@volny.cz

Mgr. Kateřina Tremlová
Mostecká 43
434 01 Most – Vtelno
tel: 604 317 931
e-mail: katka.tremlova@seznam.cz

RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Palachova 68
591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 775 215 554
e-mail: urban@investprojekt.cz

Ing. Petr Urbanec
Ul. Palackého č.p. 489
739 61 Třinec
tel: 724 054 432
e-mail: p.urbanec@volny.cz

Mgr. Daniel Vařecha
Sokolí 394
725 29 Ostrava – Petřkovice

RNDr. Jiří Vávra, CSc.
Nečova 18
143 00 Praha 4 – Modřany
tel: 605 209 315
e-mail: vavraj@aquatest.cz

RNDr. Jiří Veselý
Vrchlického 92, 533 45 Čeperka
Tel. 731 184 723

Mgr. Richard Višňák, PhD.
Mlýnská 271
471 27 Stráž pod Ralskem

Ing. Jiří Vojar
K Horoměřicům 1185 H03
165 00 Praha 6 - Suchdol

Mgr. Ondřej Volf
Francouzská 80/6, 120 00 Praha 2

Ing. Pavel Vonička
Žitná 821, 460 06 Liberec 6
tel: 721 212 352 
e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz

Mgr. Vladimír Vrabec
Na Magistrále 768
280 02 Kolín II
tel: 721 023 208
e-mail: vrabec.bio@tiscali.cz

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.
EIA servis s.r.o., U Malše 20 
370 01 České Budějovice
e-mail: vyhnalek@eiaservis.cz

Mgr. Martin Waldhauser
Petrovice 136
471 25 Jablonné v Podještědí
tel: 724 434 426
e-mail: martin.irena@tiscali.cz

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Ondrouškova 17, 635 00 Brno
tel.: 728 887 961
e-mail: j.zahradka@email.cz

zahradk@aq-service.cz

Dr. Vít Zavadil
Sokolská 296, 273 43 Buštěhrad
e-mail: arnoviza@atlas.cz

Ing. Eliška Zimová
Skoumalova 23, 621 00 Brno
tel: 545 576 250, 603 818 275
e-mail: zimova@lowaspol.cz

Ing. Jana Zmeškalová
K Zeleným vratům 402
257 41 Týnec nad Sázavou
Tel. 317 704 113
GSM 604 120 158

RNDr. Vladimír Zýval
GeoVision s.r.o.
Částkova 73, 326 00 Plzeň
Tel: 377 241 203
e-mail: zyval@geovision.cz 

 RNDr. Jan Kender, v.r.
 ředitel odboru ochrany krajiny 
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2. 
SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP o adrese, na které se plní 
ohlašovací povinnost do Integrovaného registru znečišťování a Evropského registru úniků 

a přenosů znečišťujících látek

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením  
§3 odst.2 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, a s nařízením Evropského parlamentu 
a rady č. 166/2006/EC je adresa pro elektronické ohlašování do Integrovaného registru znečišťování, Evropského 
registru úniků a přenosů znečišťujících látek a dalších údajů ve smyslu § 4 výše uvedeného nařízení vlády: 

http://www. podatelna@centralniohlasovna.cz..

Z elektronické podoby hlášení do Integrovaného registru znečišťování se vytiskne listinná podoba ohlášení a ta se za-
sílá na adresu:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí,
Centrální ohlašovna,

Litevská 8, 100 10 Praha 10 - Vršovice

 Ing. Jaroslava Honová, v.r.
 ředitelka odboru posuzování vlivů na  

 životní prostředí a IPPC 
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3. 
SDĚLENÍ

odboru ochrany vod o zrušení následujících odvětvových technických norem vodního 
hospodářství:

Pro stanovení kobaltu, mědi, niklu, olova a zinku je možné použít ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení 
stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou, která výše uvedené TNV plně nahrazuje.

Ing. Veronika Jáglová, v.r.
pověřená řízením odboru ochrany vod

TNV 75 7422 Jakost vod - Stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS
TNV 75 7426 Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS
TNV 75 7461 Jakost vod - Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS
TNV 75 7467 Jakost vod - Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS
TNV 75 7497 Jakost vod - Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS

Tyto normy byly zrušeny k 1.3.2008.
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4. 
SDĚLENÍ

odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění  
Národního programu shody se zásadami správné laboratorní praxe a principů  

monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Národní program shody se zásadami správné laboratorní praxe 

Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Úvod

V souladu se směrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004, o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP), a Směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004, o harmonizaci právních a správních předpisů 
týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek), 
byl v České republice zaveden Národní program shody se zásadami správné laboratorní praxe (dále jen „Národní 
program“).

Tento Národní program je založen na inspekcích testovacích zařízení a na auditech studií, které provádějí národní 
monitorovací orgány SLP (Státní ústav pro kontrolu léčiv a Národní inspekční orgán SLP, Středisko pro posuzování 
způsobilosti laboratoří ASLAB, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, zřízený 
Ministerstvem životního prostředí ČR), a vytváří tak podmínky vzájemného uznávání výsledků studií mezi jednotlivými 
členskými státy EU/EHP a státy OECD.

Státní správa

Působnost orgánů státní správy v oblasti chemických látek je rozdělena následujícím způsobem:

Pro oblast léčiv je orgánem státní správy Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“).

Pro oblast chemických látek a chemických přípravků je orgánem státní správy Ministerstvo životního prostředí ČR 
(dále jen MŽP).

Monitorovací orgány SLP

V České republice existují v souladu s ustanovením článku 3 směrnice 2004/9/ES dva monitorovací orgány:

I. Oblast léčiv

Monitorovacím orgánem SLP v oblasti léčiv je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Regulace v této oblasti se řídí následu-
jícími předpisy:

• zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů 
(dále jen „zákon č. 79/1997 Sb.“)

• zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 552/1991 Sb.)
• vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 504/2000 Sb., kterou se stanoví Správná labo-

ratorní praxe v oblasti léčiv. Překlad dokumentu „Rozhodnutí rady OECD [C(97)186 (final)]“ („Zásady Správné 
laboratorní praxe OECD“) tvoří přílohu této vyhlášky (dále jen „vyhláška č. 504/2000 Sb.“)

• Národním programem v aktuálním znění
• pokyny SÚKL řady SLP, uveřejňované průběžně ve Věstníku SÚKL a na internetové stránce SÚKL

Po provedené kontrole vystavují inspektoři SLP SÚKL protokol o kontrole. Pokud je testovací zařízení v souladu 
se zásadami SLP, vydává SÚKL na žádost testovacího zařízení Certifikát správné laboratorní praxe.
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V době, kdy je testovací zařízení zařazeno do programu SLP, může požádat SÚKL o vystavení nového certifikátu, např. 
v případě žádosti zadavatele. Vydání tohoto certifikátu může být podmíněno předchozí kontrolou. Způsob vydávání je 
popsán níže (viz kapitolu VII, odst. 3).

II. Oblast chemických látek a chemických přípravků 

Monitorovacím orgánem pro oblast chemických látek a chemických přípravků je Národní inspekční orgán SLP, 
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná 
výzkumná instituce (dále jen „NIO SLP“). Oblast monitorování zahrnuje:
• chemické látky a chemické přípravky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pří-

pravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 356/2003 Sb.“),
• kosmetické přípravky ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-

cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
• pesticidy ve smyslu vyhlášky č. 91/2002 Sb., o prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů,
• biocidy ve smyslu zákona č. 120/2002 Sb., o uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně a dopl-

nění některých souvisejících zákonů.

Regulace v této oblasti se řídí následujícími předpisy:

• zákonem č. 356/2003 Sb.
• zákonem č. 552/1991 Sb. 
• vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění pozděj-

ších předpisů (dále jen „vyhláška č. 219/2004 Sb.“). Překlad dokumentu „Rozhodnutí rady OECD [C(97)186 (final)]“ 
(tj. „Zásady správné laboratorní praxe OECD“) tvoří přílohu č. 1 vyhlášky

• Národním programem v aktuálním znění
• Metodickým pokynem k provádění zákona 356/2003 Sb. (metodický pokyn MŽP)

Po provedené kontrole vystavují inspektoři NIO SLP zprávu o výsledku kontroly. Struktura dokumentu je totožná 
s protokolem SÚKL a je popsána níže (viz kapitolu IV, odst. 4).

Pokud bylo testovací zařízení v době kontroly v souladu se zásadami SLP, vydává MŽP v oblasti chemických látek 
a chemických přípravků (na základě doporučení uvedeného ve zprávě o výsledku kontroly) Osvědčení o dodržování 
zásad správné laboratorní praxe. Způsob vydávání tohoto dokumentu je popsán níže (viz kapitolu VII, odst. 3).

Spolupráce mezi SÚKL a NIO SLP

Kontroly SLP podle zákona č. 79/1997 Sb. provádí SÚKL a kontroly podle zákona č. 356/2003 Sb. provádí NIO SLP. 
Pokud testovací zařízení podléhá oběma zákonům, provádějí kontroly obvykle oba monitorovací orgány společně. Pro 
každou oblast (léčiv i chemických látek) se vydává samostatný certifikát nebo osvědčení.

Postup provádění kontrol je pro oba monitorovací orgány shodný, řídí se platnou legislativou a příslušnými dokumenty 
OECD a je popsán v tomto Národním programu.

Oba monitorovací orgány spolupracují při školení pracovníků testovacích zařízení a na přípravě nových dokumentů 
a revizích stávajících dokumentů.

Inspekční týmy a četnost kontrol

Inspektoři SLP SÚKL jsou oprávněni provádět kontroly podle § 54 zákona č. 79/1997 Sb. 

Inspektoři NIO SLP jsou oprávněni provádět kontroly podle § 9 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 219/2004 Sb.

Inspektoráty SÚKL a NIO SLP disponují dostatečným počtem inspektorů.

Interval mezi kontrolami testovacích zařízení zařazených do Národního programu určují inspektoři a je zpravidla dva, 
maximálně tři roky.

Publikované dokumenty

Zákony, vyhlášky a další dokumenty jsou uvedeny výše. Nové dokumenty jsou publikovány buď ve Věstníku SÚKL 
(pokyny řady SLP-xx) a na internetové stránce SÚKL http://www.sukl.cz anebo ve Věstníku MŽP.
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Kontakt monitorovacích orgánů SLP s testovacími zařízeními

1. Oba monitorovací orgány pořádají podle potřeby semináře pro testovací zařízení, zejména dojde-li ke změnám před-
pisů a dokumentů.

2. Návrhy nových pokynů SÚKL a NIO SLP jsou před vydáním vystaveny na internetových stránkách SÚKL anebo 
ASLAB. Testovací zařízení se mohou ke znění nových dokumentů vyjádřit. 

3. Platné dokumenty, seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP a další informace jsou vysta-
veny na internetových stránkách SÚKL (oblast léčiv) anebo na internetových stránkách ASLAB http://aslab.vuv.cz/ 
(oblast chemických látek a chemických přípravků). 

Uchovávání záznamů o testovacích zařízeních

Veškerá dokumentace týkající se testovacích zařízení je uložena u monitorovacích orgánů. Dokumentace obsahuje 
kopie vydaných certifikátů nebo osvědčení, protokoly a záznamy z kontrol a zprávy o kontrolách, nápravná opatření 
přijatá testovacím zařízením a korespondenci s testovacími zařízeními. Záznamy jsou uchovávány nejméně 10 let.

Důvěrnost

Podle zákona č. 552/1991 Sb. jsou inspektoři povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se do-
zvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností (§12, odst. 2, písm. f).

Personál a výcvik

Postavení inspektorů

Všichni inspektoři SLP jsou buď zaměstnanci SÚKL nebo NIO SLP nebo mají s těmito institucemi uzavřeny příslušné 
smlouvy.

Kvalifikace – kvalifikační předpoklady

Inspektoři: Vysokoškolské vzdělání přírodovědné, chemické, farmaceutické, nebo humánní nebo veterinární medicíny, 
praxe v oboru minimálně 5 let, znalost legislativy týkající se SLP a příslušných předpisů.

Externí specialisté: Vysokoškolské vzdělání odpovídající specializace, minimálně 3 roky experimentální praxe v oboru, 
znalost národní legislativy a směrnic SLP.

Jmenování inspektorů

Průkaz inspektora vydává ředitel SÚKL. Jmenovací listiny inspektorů NIO SLP vydává MŽP, průkaz inspektora 
vydává ASLAB.

Nezávislost

Podle § 10 zákona č. 552/1991 Sb. nesmějí kontrolu provádět ti kontrolní pracovníci, u nichž jsou se zřetelem na jejich 
vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Výcvik inspektorů

Výcvik má dvě úrovně: 
• Vstupní blok pro nové inspektory, který zahrnuje legislativu, úvodní školení SLP a postupné zapojení do inspekční 

skupiny, pro nového inspektora vypracuje inspekční orgán individuální plán výcviku.
• Průběžný výcvik pro všechny inspektory, který zahrnuje např. účast na kursech SLP OECD, případně další, tuzemské i me-

zinárodní audity a vzájemnou výměnu zkušeností s jinými monitorovacími orgány členských zemí OECD nebo EU/EHP. 

Externí specialisté

Vedoucí inspekční skupiny může jmenovat externího specialistu jako člena inspekční skupiny.

Externí specialisté potvrzují ve smlouvě před každou kontrolou nebo auditem studie, že si nejsou vědomi konfliktu 
zájmů. Stejně potvrzují i zachování důvěrnosti získaných informací.
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Nezávislost externích specialistů se též stvrzuje písemným souhlasem testovacího zařízení s účastí každého jmenova-
ného specialisty.

Identifikace inspektorů

Inspektoři SÚKL se identifikují průkazem inspektora podle § 9 zákona č. 552/1991 Sb. Vzor průkazu a oprávnění 
inspektorů lze ověřit na internetové adrese www.sukl.cz.

Inspektoři NIO SLP se v případě vstupní kontroly prokazují pověřením k inspekci, jmenovacím dopisem ministra 
životního prostředí a průkazem inspektora. Při periodických kontrolách se prokazují průkazem inspektora.

Náplň Národního programu

I. Rámec a rozsah programu

Léčiva: SÚKL vydává na základě výsledků kontroly testovacím zařízením provádějícím neklinické studie v ob-
lasti léčiv certifikáty, kterými osvědčuje splnění podmínek SLP (§ 9 odst. 1 písmeno a) bod 4 zákona č. 79/1997 Sb. 
Certifikovány mohou být rovněž činnosti prováděné testovacím zařízením v rámci analytické části klinických hodnocení 
léčivých přípravků. V těchto certifikátech je uveden také druh studií, které byly předmětem kontrol a které jsou ve shodě 
s SLP. V případě, že testovací zařízení je již zařazeno do Národního programu a od poslední kontroly uplynuly méně než 
dva roky, může inspektorát SLP SÚKL po zvážení vydat obnovený certifikát bez kontroly na místě.

Chemické látky a chemické přípravky: MŽP vydává na základě doporučení NIO SLP testovacím zařízením provádě-
jícím studie v oblasti chemických látek a chemických přípravků Osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe 
(§ 9 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., vyhláška č. 219/2004 Sb.).

Rozsah programu vychází z následujících skutečností:
1. Zahrnuje chemické látky a přípravky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., léčiva ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., 

kosmetické přípravky ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., pesticidy ve smyslu vyhlášky č. 91/2002 Sb. a biocidy 
ve smyslu zákona č. 120/2002 Sb.

2. Zahrnuje metody popsané ve „Směrnici OECD pro zkoušení chemických látek“.
3. U použitých metod musí být buď uveden odkaz na Pokyn OECD pro zkoušení chemických látek nebo na jiný doku-

mentovaný postup či metodu provádění zkoušek (viz směrnice OECD Principles on Good Laboratory Practice část 
II, bod 8.2.4. a vyhlášky o zásadách správné laboratorní praxe, bod 8.2.4.).

4. Testovací zařízení splňují požadavky SLP stanovené vyhláškou č. 504/2000 Sb. pro oblast léčiv a vyhláškou č. 219/
2004 Sb. pro oblast chemických látek a chemických přípravků. Tímto splňují testovací zařízení požadavky vymezené 
dokumentem „Zásady Správné laboratorní praxe OECD“.

II. Postup zařazování testovacích zařízení do programu

1. Testovací zařízení, žádající o zařazení do Národního programu, zašle podle příslušnosti buď SÚKL žádost o vydání 
certifikátu SLP anebo MŽP s kopií NIO SLP žádost o vydání osvědčení SLP.
MŽP písemně pověří NIO SLP provedením vstupní kontroly. 

2. Testovací zařízení, žádající o zařazení do Národního programu, zašle SÚKL anebo NIO SLP vyplněný „Dotazník pro 
testovací zařízení“. Vzor tohoto dotazníku je zveřejněn na internetových stránkách SÚKL i NIO SLP. 

3. Inspektoři posoudí zaslané dokumenty a podle potřeby si vyžádají doplňující informace anebo testovací zařízení navštíví.
4. Datum kontroly oznamuje monitorovací orgán testovacímu zařízení dopisem.
5. Kontrola testovacího zařízení viz kapitolu IV.
6. Protokol nebo zpráva o kontrole viz kapitolu VII.
7. Testovací zařízení popíše nápravná opatření k odstranění případných neshod, zjištěných během kontroly.
8. V případě výroku splněno oznámí testovací zařízení způsob a termín zjištěných nedostatků. Inspektorát SLP SÚKL 

nebo MŽP následně vydá testovacímu zařízení certifikát nebo osvědčení a zařadí jej do Národního programu.
9. Veřejnost je o nově zařazeném testovacím zařízení informována prostřednictvím Věstníku SÚKL nebo Věstníku MŽP 

a internetových stránek obou orgánů. Podrobnosti jsou popsány v kapitole VII, odst. 5.

III. Kategorie kontrol a auditů studií testovacích zařízení

Celková kontrola testovacího zařízení se uskuteční v případě, kdy testovací zařízení požádá o zařazení do Národního 
programu (tj. vydání certifikátu nebo osvědčení SLP) anebo v případě kontroly, která se koná periodicky podle rozhod-
nutí inspektorů každé dva až tři roky.
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Cílená kontrola slouží především ke kontrole odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole v případě závěru 
„nerozhodnuto“, na vyžádání českými správními orgány (např. MŽP, registrační sekce nebo sekce klinického hodnocení 
a farmakovigilance SÚKL, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv anebo správními orgány jiných 
členských zemí OECD nebo EU/EHP nebo, v případě většího počtu drobných odchylek, může cílenou kontrolu nařídit 
vedoucí inspekční skupiny.

Audit studie je vždy součástí celkové kontroly testovacího zařízení, nebo může být prováděn samostatně. Může být 
vyžadován příslušnými správními orgány anebo správními orgány jiných členských zemí OECD nebo EU/EHP. 

IV. Provádění kontrol

Základní kroky jsou uvedeny také v kapitole II. tohoto dokumentu (Postup zařazování testovacích zařízení do pro-
gramu).

1. Monitorovací orgány provádějí kontroly v rozsahu výše uvedených předpisů (viz kapitolu Státní správa) postupem, 
který vychází z přílohy 1 směrnice 2004/9/ES.

 
2. Příprava kontroly

2.1. Sestavení inspekční skupiny.
2.2. Studium dokumentů testovacího zařízení, požadavky na doplňující dokumenty, návštěva testovacího zařízení, 

je-li to vhodné.
2.3. Plánování programu kontroly.
2.4. Monitorovací orgán oznámí obvykle kontrolu statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu dopisem. 

V dopise informuje o jménech inspektorů, datu kontroly, předběžném programu kontroly a o požadavku, aby 
veškerý personál, kterého se kontrola týká, byl v průběhu kontroly přítomen.
V případě podezření na závažné porušení zákona je možné provést kontrolu bez předchozího oznámení.

 
3. Postup kontroly

3.1. Úvodní schůzka, která zahrnuje:
• identifikaci inspektorů,
• sdělení důvodu a rozsahu kontroly nebo auditu studie,
• seznámení inspektorů s organizací testovacího zařízení, seznam studií,
• informace o prostorách zařízení, personálu a činnostech, které budou předmětem kontroly,
• informace o činnostech, které probíhají mimo rámec SLP a při nichž je nebezpečí negativního ovlivnění 

studií v rámci SLP,
• požadavky inspektorů na dokumenty, kterých se kontrola týká,
• informace o studiích, které budou kontrolovány,
• odsouhlasení přibližného časového harmonogramu,
• určení osob, které budou doprovázet inspektory.

 
3.2. Vlastní kontrola (kategorie kontrol viz kapitolu III) – maximální rozsah:

• organizace a pracovníci,
• program zabezpečování jakosti,
• prostory,
• biologické testovací systémy: péče, ustájení a zacházení s nimi
• přístroje, materiály a vzorky testovacích systémů,
• testované a referenční položky,
• standardní operační postupy,
• provedení studie,
• závěrečná zpráva,
• shromažďování a uchovávání záznamů, archivace,
• audit nejméně jedné ukončené studie.

 
3.3. Závěrečná schůzka:

• inspektoři připraví návrh protokolu o kontrole nebo seznam zjištěných nedostatků nebo pořídí jejich 
čistopis, který obsahuje závady zjištěné během kontroly nebo auditu studie a termíny stanovené k jejich 
odstranění. S těmito zjištěními inspektoři seznámí statutárního zástupce kontrolované osoby nebo jím 
pověřenou osobu a odpovědné zaměstnance;

• inspektoři sdělí statutárnímu zástupci testovacího zařízení nebo jím pověřené osobě rozhodnutí o dodržo-
vání Zásad – splňuje, nerozhodnuto nebo nesplňuje.
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4. Protokol o kontrole nebo zpráva o výsledku kontroly
4.1. Protokol o kontrole nebo zprávu o výsledku kontroly vypracují inspektoři nejpozději do pěti týdnů od ukon-

čení kontroly a zajistí jejich doručení statutárnímu zástupci testovacího zařízení.
4.2. Protokol nebo zpráva o výsledku kontroly obsahuje:
4.2.1. Jména inspektorů
4.2.2. Název, adresu, identifikační číslo testovacího zařízení, v případě auditu studie název studie
4.2.3. Rozsah činností testovacího zařízení
4.2.4. Jména vedoucích zaměstnanců testovacího zařízení, kteří se účastnili kontroly
4.2.5. Prohlášení, že inspektoři ohlásili začátek kontroly a doložili své oprávnění
4.2.6. Místo a čas provedení kontroly
4.2.7. Důvod, předmět a rozsah kontroly
4.2.8. Legislativa, na jejímž základě byla provedena kontrola
4.2.9. V souhrnu kontroly se uvádějí zejména závažné, systematické a opakované odchylky
4.2.10. Úvodní informace o kontrolovaném subjektu
4.2.11. Průběh kontroly a kontrolní zjištění (viz bod 3.2)
4.2.12. Celkové hodnocení s uvedením výroku inspektorů o shodě s SLP, popř. se sdělením o nebo návrhem na udě-

lení či odejmutí certifikátu nebo osvědčení:
• splněno (žádné nebo malé odchylky),
• nerozhodnuto (závažné závady, které nemají vliv na celistvost studie, následná kontrola je nezbytná),
• nesplněno (závažné závady, které mají vliv na celistvost studie),

4.2.13. Poučení o námitkách (viz kapitolu VII.)
4.2.14. Datum a podpisy inspektorů a statutárního zástupce testovacího zařízení (nebo jím pověřené osoby). Přílohou 

zprávy o výsledku kontroly NIO SLP je vyjádření vedoucího testovacího zařízení.

V. Postupy pro kontroly a audity studií prováděné na žádost správního orgánu

1. Žádost správního orgánu ČR (SÚKL – registrační sekce nebo sekce klinického hodnocení a farmakovigilance, Ústav 
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Státní veterinární správa, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
zemědělství; NIO SLP – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví) obsa-
huje požadavek ke kontrole nebo auditu studie včetně předmětu, kterého se týká (např. jméno a specifikaci studie) 
a požadovaný rozsah kontroly. Zástupci správních orgánů popř. další odborníci se mohou zúčastnit kontroly nebo auditu 
studie jako pozorovatelé anebo jako přizvané osoby. (§ 54 odst. 2 písm. d zákona č. 79/1997 Sb.).
1.1. Informování testovacího zařízení o kontrole nebo auditu studie (včetně důvodu, je-li to vhodné).
1.2. Provedení kontroly nebo auditu studie (uvedeno v kapitole IV).
1.3. Protokol nebo zpráva o výsledku kontroly nebo auditu studie (uvedeno v kapitole VII) s uvedením výroku 

inspektorů (viz 4.2.12).
1.4. Stejnopis protokolu nebo zprávy o výsledku kontroly se zasílá správnímu orgánu.

2. Žádost správního orgánu zemí OECD nebo EU/EHP.
Postup je stejný jako v bodě 1, pouze protokol nebo zpráva o kontrole nebo auditu studie se poskytnou žádajícímu správ-
nímu orgánu v anglickém jazyce. Zástupci správních orgánů členských zemí OECD a EU/EHP se mohou na požádání 
zúčastnit kontroly nebo auditu studie jako pozorovatelé anebo jako přizvané osoby. 

VI. Pravomoc inspektorů ke vstupu do testovacích zařízení

Rozsah pravomocí inspektorů SÚKL je stanoven § 54 zákona č. 79/1997 Sb. a § 11 zákona č. 552/1991 Sb., inspektorů 
NIO SLP § 9 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb. 

1. Inspektoři jsou oprávněni posuzovat shodu s výše uvedenými zákony a jejich prováděcími předpisy.

Během provádění kontrol jsou inspektoři podle zákona č. 552/1991 Sb. oprávněni:
a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí 

s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena,
 
b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, 

záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, 
vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen „doklady“),

 
c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností, 

vydaným podle zvláštního zákona.
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 d) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících 
skutečnostech,

 
e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat 

jí kopie převzatých dokladů,
 
f) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedo-

statků,
 
g) v případech stanovených zákonem č. 552/1991 Sb. ukládat pořádkové pokuty,
 
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení 

kontroly.

VII. Postupy následující po kontrole

1. Řízení o námitkách kontrolovaných osob je popsáno v §§ 17 a 18 zákona č. 552/1991 Sb. V oblasti léčiv vydává 
konečné rozhodnutí ředitel SÚKL a v oblasti chemických látek a chemických přípravků vedoucí ASLAB.

2. V případě nesouhlasu s rozhodnutím vedoucího ASLAB se může kontrolovaný subjekt domáhat nápravy soudně 
nebo uplatňovat námitky ve správním řízení k MŽP.

 
3. Certifikát nebo osvědčení SLP a Národní program

3.1. Certifikát nebo osvědčení potvrzují, že testovací zařízení bylo v době kontroly v souladu se zásadami SLP. 
Takové testovací zařízení je začleněno do Národního programu.

3.2. Certifikát nebo osvědčení se vydávají pouze po splnění požadavků Zásad a kontrole uskutečněné na základě 
žádosti o zařazení do Národního programu s výjimkou případů popsaných v kap. I. Rámec a rozsah Programu, 
odst. Oblast léčiv.

3.3. Seznam testovacích zařazení zařazených v Národním programu potvrzuje, že testovací zařízení tam uvedená 
jsou ve shodě s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 504/2000 Sb. a nebo 
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 219/2004 Sb. To také znamená, že tato testovací zařízení jsou 
ve shodě se „Zásadami správné laboratorní praxe OECD“ a příslušnými předpisy EU. Tyto Zásady tvoří pří-
lohu obou citovaných vyhlášek. 

3.4. Certifikát je vydáván na podkladě výsledku uskutečněné kontroly testovacího zařízení pro oblast léčiv, osvěd-
čení pro oblast chemických látek. 

3.5. Testovací zařízení zařazená do Národního programu se podrobují kontrolám SLP (podrobnosti viz kapitolu IV).

4. Rozhodnutí o nesplnění SLP
4.1. Jestliže se v průběhu kontroly testovacího zařízení začleněného do Národním programu (tj. jemuž byl dříve 

vydán certifikát nebo osvědčení SLP) zjistí, že zařízení již není ve shodě se SLP, inspektor rozhodne „nespl-
něno“ (nalezeny závažné nedostatky ovlivňující celistvost studie/studií).

4.2. V případě „nesplněno“ v oblasti léčiv zruší SÚKL platnost vydaného certifikátu SLP dle § 9 odst. 1 písm. e) 
bod 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V oblasti chemických látek a chemických přípravků 
odejme MŽP na základě doporučení NIO SLP osvědčení podle § 9 odst. 6 zákona č. 356/2003 Sb.

 
5. Způsoby informování a zveřejňování

5.1. Informace o veškerých testovacích zařízeních začleněných do Národního programu (tj. zařízeních, kterým byl 
vydán certifikát nebo osvědčení) se zveřejňují 

a. ve Věstníku SÚKL a na internetových stránkách SÚKL nejméně jednou ročně. Obsahují následující údaje: 
název a adresu testovacího zařízení, rozsah činností, datum první a poslední kontroly SLP, výsledek 
poslední kontroly (splněno, nesplněno) pro oblast léčiv; 

b. pravidelně ve Věstníku MŽP pro oblast chemických látek a chemických přípravků. Obsahují následující 
údaje: název a adresu testovacího zařízení, rozsah činností, datum první a poslední kontroly SLP, výsledek 
poslední kontroly (splněno, nesplněno).

5.2. Informace o testovacích zařízeních nově zařazených do Národního programu SLP se zveřejňují ve Věstníku 
SÚKL a na internetových stránkách SÚKL v rozsahu uvedeném pod bodem 5.1 nejpozději do tří měsíců 
od data vydání certifikátu a obdobně ve Věstníku MŽP pro oblast chemických látek a chemických přípravků.

5.3. Informace o testovacích zařízeních, která byla vyřazena z Národního programu (tj. těch, jimž byl odebrán 
certifikát nebo osvědčení), jsou publikovány pro oblast léčiv ve Věstníku SÚKL a na internetových stránkách 
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SÚKL v rozsahu uvedeném pod bodem 5.1 nejpozději do tří měsíců od data zrušení platnosti certifikátu, a ob-
dobně ve Věstníku MŽP pro oblast chemických látek a chemických přípravků.
Současně se v souladu s požadavkem čl. 5 směrnice 2004/9/ES informuje Evropská komise a OECD. Stejně 
se postupuje i v případě auditu studie, která nesplňuje požadavky zásad SLP.

5.4. Se zřetelem na členství České republiky v OECD a EU informují oba monitorovací orgány společným doku-
mentem vycházejícím z tohoto Národního programu každoročně monitorovací orgány SLP zemí OECD v roz-
sahu bodu 5.1. Ve stejném rozsahu informují Evropskou komisi, oddělení chemikálií (European Commission, 
Enterprise and Industry DG, Chemicals Unit, Brussels).

 
6. Vyloučení a odstoupení z Národního programu

6.1. Jestliže si nepřeje testovací zařízení být již dále začleněno v Národním programu, písemně zažádá oprávněný 
orgán SLP – tj. SÚKL pro oblast léčiv nebo MŽP pro oblast chemických látek a chemických přípravků o od-
stoupení z Národního programu. Tato skutečnost se zveřejní ve Věstníku SÚKL nebo MŽP a stejně tak na in-
ternetových stránkách SÚKL. Tato zpráva je rovněž zahrnuta v následující roční informaci (body 5.1 a 5.4).

6.2. Na testovací zařízení, které odstoupilo z Národního programu (6.1), se pohlíží jako na zařízení nesplňující 
požadavky SLP.

6.3. Testovací zařízení, u něhož zní závěr inspektorů „nesplněno“, je vyřazeno z Národního programu. Po zveřejnění 
informace dle bodu 6.1 o vyřazení z Národního programu se takové zařízení již nadále neuvádí v seznamu 
Národního programu (5.1 a 5.4).

6.4. Vyloučené nebo odstoupivší testovací zařízení může znovu vstoupit do Národního programu postupem popsa-
ným výše (kapitola II).

V Praze dne 11. ledna 2008
 Ing. Pavel Forint, v.r.
 ředitel odboru environmentálních rizik
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5. 
SPOLEČNÉ SDĚLENÍ

odborů rostlinných komodit a odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství a odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci vyjasnění komodity „hnůj“

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví, že pokud jsou zvířecí trus, moč, hnůj a kejda, 
soustřeďované odděleně a zpracované mimo místo vzniku, přímo aplikovány na zemědělskou půdu za účelem hnojení 
v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve znění pozdějších předpisů), pří-
padně jsou-li dále zpracovávány jako organické hnojivo a následně aplikovány na zemědělskou půdu, nejedná se v tomto 
případě o odpad, ale o hnojivo a je třeba dále postupovat podle příslušných předpisů resortu zemědělství.

Odpadem se látky stávají pokud je naplněna dikce § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých 
dalších zákonů, ze které vyplývá, že odpadem se rozumí předměty a látky, kterých se jejich držitel zbavuje, zamýšlí 
zbavit nebo musí zbavit.

Evropský soudní dvůr rozhodl v několika případech, že výrobní reziduum nemusí být vždy odpadem a zároveň stano-
vil podmínky, za kterých výrobní reziduum odpadem není. Na základě dosavadní judikatury Evropského soudního dvora 
Evropská komise vydala dne 21.2.2007 pod číslem KOM(2007)59 sdělení Radě a Evropskému parlamentu o interpre-
tačním sdělení o odpadech a vedlejších produktech. Toto sdělení obsahuje podrobný výklad podmínek i s příklady. Má 
charakter nezávazných pokynů.

K problematice klasifikace komodity „hnůj“ se váže rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě C-416/02 
v rámci řízení o porušení smlouvy vedené Evropskou komisí proti Španělsku. Podle tohoto rozhodnutí nemusí být 
za odpad považována kejda, pokud je používána jako půdní hnojivo v rámci legální praxe hnojení na řádně vymezených 
pozemcích, a to i na jiných pozemcích, než jsou pozemky subjektu, který tuto kejdu vyprodukoval, a pokud je sklado-
vána pouze pro potřeby tohoto hnojení. Kejda je v tomto případě považována za vedlejší produkt. 

Většina rozhodování, zda jde o odpad či o vedlejší produkt, musí být provedena individuálně s přihlédnutím ke všem 
okolnostem, přičemž je třeba vzít ohled na cíle směrnice o odpadech a potřebu zajistit, aby tyto cíle nebyly zkráceny.

 RNDr. Zdeňka Bubeníková, PhDr., v.r.
 ředitelka odboru odpadů 
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